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ليس في اسيا وحدها بل في العالم  ، الشخصيات المهمةابرز علي جناح من  يعد محمد  

وشكلت دولته اهمية  آلسيادولة لم تكن موجودة من قبل وغيرّ  الخارطة السياسية  هالنشاءاجمع 

  .آبيرة في السياسة العالمية 

 رغمبالفدراسه أآاديميه  عن اسباب اختيار هذا الموضوع آون هذه الشخصية لم تدرس  

مع  سيس دولة باآستان وخوضه صراعاً  طويالً قوة محمد علي جناح وآفاحه من اجل تأ من

لذين يعرفون محمد علي جناح هم ا من الناس اال ان القلة اندي ونهرو والمستعمر البريطاني ،غ

فكون ان محمد علي جناح هو شخصية  ) . غاندي ( في العالم هم الذين يعرفون الناس نوآثير م

مقابلة لشخصية غاندي اال انه لم تسلط عليه االضواء آونه يدين بالديانة االسالمية والمستعمر 

هذه  في فحاولت. تفرقة بينهم منذ دخوله للهند البريطاني حاول طمس الديانة االسالمية وبذر ال

الدراسة تسليط الضوء على شخصية محمد علي جناح في الوقت الذي آانت فيه العديد من 

  .الدراسات حول غاندي ونهرو 

لتكون بداية للدراسة وهي السنة التي بدأ فيها محمد علي جناح  ١٩٠٤وقد اخترت سنة   

ماءه لحزب المؤتمر الوطني الهندي وان اهداف حزب المؤتمر اولى خطوات حياته السياسية بانت

هي نهاية للبحث لكونها السنة التي توفي  ١٩٤٨وآانت سنة . آنذاك هي التي جعلته ينظم اليه 

  .فيها محمد علي جناح بعد ثالثة عشر شهراً  من تأسيسه لدولة باآستان 

دور الفصل االول  رست فيدتطلب البحث تقسيمه الى مقدمة واربعة فصول وخاتمة ،  

بدأ من والدته ودراسته في  ١٩١٩ – ١٩٠٤محمد علي جناح في حرآة التحرر الوطنية بالهند 

وممارسة عمله  ندلهوحصوله على شهادة المحاماة ورجوعه ل ااآمال تعلمه  في انكلتروالهند 
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ومع اعالن ،  ١٩٠٤آمحامي وبداية نشاطه السياسي بانتماءه الى حزب المؤتمر الهندي عام 

اعتبر محمد علي جناح ذلك طعم وان بريطانيا  ١٩٠٥نائب الملك في الهند تقسيم البنغال عام 

عضو في المجلس  وهذا ما حصل ، وانتخب محمد علي جناح.. سوف ترجع عن وعودها  

. واثناء عمله داخل المجلس دعم مشروع التعليم االبتدائي  ١٩١٠عام  التشريعي المرآزي

، واصبح رئيس البعثة الهندية المتوجهة الى لندن لرابطة االسالمية الى ا ١٩١٣عام وانتمى 

وآمحاولة منه للتوفيق بين الرابطة االسالمية وحزب المؤتمر فقد عقد آال . لتقديم مطالب الهنود 

الحزبين اجتماعهما السنوي في مدينة لوآنو وآان قد آتب بنود ميثاق لوآنو الذي مثل قمة 

وبانتهاء الحرب العالمية االولى آافأت بريطانيا الشعب الهندي . الهندوسي االسالمي  التعاون

. بقانون روالت قانون العقوبات ووصفه محمد علي جناح بانه عالج خاطيء للمشكلة الهندية 

بانه ًال لترك فيها محمد علي جناح معوبانتهاء الحرب ايضاً  انتشرت حرآة الخالفة التي لم يش

  .من استمرار الدعم لالمبراطورية العثمانية  ال جدوى

 -  ١٩٢٠لفصل الثاني موقف محمد علي جناح من التطورات الداخلية في الهند اوشمل   

ً  من ١٩٣٩ بوجود  ١٩٢٠حيث طرحها غاندي في اجتماع ناغبور عام  حرآة الالتعاون  بدا

د علي جناح الالتعاون وعارض محمآل من الرابطة االسالمية وحزب المؤتمر الوطني الهندي 

وعين بعدها باربع سنوات في لجنة ساند هرست . وخرج من حزب المؤتمر الوطني الهندي 

Sandharst) ( وبعد تفاقم الوضع السياسي في الهند . لغرض انشاء آلية حربية في الهند

ووقف محمد علي جناح  ١٩٢٧لهند عام ل ) John Simon( ارسلت بريطانيا بعثة جون سيمون

ردّ  عليه محمد علي جناح بنقاطه  ١٩٢٨ومع اعالن موتيال نهرو تقريره في آب . مقاطعاً  لها 

 ١٩٣٠بعدها شارك االخير بمؤتمر المائدة المستديرة عام .  ١٩٢٩االربعة عشرة في آذار 

رابطة االسالمية الصعبة جعلته اال ان ظروف ال. بعدها قرر البقاء في لندن لمدة اربع سنوات 

فازت بعدها الرابطة االسالمية بثالث  ١٩٣٧يعود للهند فنظم الرابطة وشارك في انتخابات عام 

اقاليم شكل بعدها حزب المؤتمر حكوماته من تموز ثمانيه واليات مقابل فوز حزب المؤتمر في 

ب المؤتمر وفي يوم عانى المسلمون من حكم وزارة حز ١٩٣٩االول آانون لغاية  ١٩٣٧

  .استقالتها سماه محمد علي جناح يوم الخالص 
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،  ١٩٤٦ – ١٩٤٠نشاط محمد علي جناح السياسي في الهند الفصل الثالث  في حين تناول      

وطرح محمد  ١٩٤٠فكان اجتماع الرابطة االسالمية في دورتها السنوية التي عقدت في آذار 

علي جناح في اثناء خطابه فكرة تقسيم الهند الى آيانين وآانت تلك الفكرة اصالً  تعود لمحمد 

ً  في اجتماع للرابطة االسالمية قبل عشر سنوات ، وشهدت فتر الذي اقبال ة قد طرحها ايضا

لوضعها دستور للهند  ١٩٤٢للهند عام   (Cripps)الحرب العالمية الثانية مجيء بعثة آربس

  .ولم يرضِ  عنها محمد علي جناح 

وجرت في ايلول . ا منها ونج ١٩٤٣لمحاولة اغتيال في تموز  تعرض محمد علي جناح  

الى نتيجة وفي  تصل محادثات بين جناح وغاندي لبحث اسس النزاع بينهما اال انها لم ١٩٤٤

ً  ، امام هذا الوضع ارسلت  ١٩٤٥االطار نفسه عقد مؤتمر سمال عام  وفشل المؤتمر ايضا

بريطانيا بعثة من ثالثة وزراء للهند خرجت بمقترحات لم يرضِ  عنها محمد علي جناح 

   .والرابطة االسالمية ، بعدها لم تدخل االخيرة في الحكومة المؤقتة التي شكلها نهرو 

رئيساً  لدولة باآستان وتضمن مباحثات التقسيم الفصل الرابع محمد علي جناح  ودرس  

آان محمد و (Mountbatten)نائب الملك في الهند مونتباتن التي جرت بين محمد علي جناح و

علي جناح مصراً  على انشاء دولة باآستان ولهذا اعلن نائب الملك في الهند مونتباتن خطته في 

والتي مهدت الظروف لتأسيس دولة باآستان وفي الثالث من حزيران  ١٩٤٧الثاني من حزيران 

م حظيت خطة مونتباتن بموافقة آل من محمد علي جناح ونهرو بالديف سنغ وشكلت لجان لتقسي

تموز  ١٥الحدود ، وقدم الى البرلمان البريطاني مشروع استقالل الهند واقره مجلس العموم في 

واعلن في الخامس عشر من آب عن تأسيس دولتين . واقره مجلس اللوردات في اليوم التالي 

ً  للهند في حين اختير محمد علي جناح  هما ً  عاما الهند وباآستان وقد اختير مونتباتن حاآما

وواجهت الدولة الوليدة مشاآل داخلية جسيمة متعلقة بمشكلة الالجئين . آماً  عاماً  لباآستان حا

ورغم هذه المشاآل اال ان محمد علي جناح . واالمارات الهندية جوناآده وحيدر آباد وآشمير 

  .اقام عالقات مع الدول االجنبية 
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منشورة الموجودة في دار الكتب والوثائق ببغداد وفي الغير وقد اعتمدت على الوثائق   

في ي والمفوضية الملكية العراقية ابومبفي  مقدمة تلك الوثائق تقارير القنصلية الملكية العراقية 

خاصة في فترة  ة بصورةحثاافادت الب الموجودة على شكل اشرطة مايكروفلم اذآراتشي 

سياسية على الساحة الهندية وآانت التطورات ال وشملت ١٩٤٤ – ١٩٤١االربعينات وتحديداً  

  .ذات وجهة نظر محايدة تماماً  

 Jamil Ahmad   ستانية المنشورة في آتاب للكاتبعلى الوثائق الباآواعتمدت ايضًا 

والتي ضمت آل المقاالت التي القاها  Speeches and writings of Mr. Jinnah  الموسوم

زيارات الرابطة االسالمية و متعددة منها ما يتعلق باجتماعاتمناسبات محمد علي جناح في 

 ١٩٣٧للفترة من ولقاءاته مع الصحفيين االجانب محمد علي جناح لفروع الرابطة االسالمية 

  .وقد افادت البحث في الفصل الثالث  ١٩٤٤لغاية 

 Quaid -I- Azamفي مقدمتها آتاب آان الوثائقيه الكتب آما أستفادت الدراسه من  

Mahomed Ali Jinnah Speeches As Governor - General of Pakistan 1947 

– 1948 . 

فقد شكل هذا الكتاب اهمية خاصة النه ضم آل خطابات محمد علي جناح آحاآم عام 

ً   ١٩٤٨ – ١٩٤٧لباآستان خالل الفترة  فكانت الخطابات الموجودة في هذا الكتاب اساسا

علي جناح في ادارته للدولة سواء ما آان له عالقة بسياسته الداخلية للسياسة التي انتهجها محمد 

  .وقد افاد البحث في الفصل الرابع من االطروحة والخارجية 

  في مقدمتها  آان واعتمدت ايضاً  على الوثائق البريطانية المنشورة

Speeches and Document on the India Constitution 1921 – 1947  

في جزئين وأعتمدت الباحثة على الجزء   Maurice Gwyer , Appadorai وجمعها آل من

رابطة االسالمية الة الهنود واجتماعات ب الملك مع الساسواحتوى على اجتماعات نواالثاني 

  . افاد البحث في الفصل الثالث من االطروحة وقد . وحزب المؤتمر 
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ً  في بيان الدور السياسي لمحمد علي جناح في  الكتب وشكلت   ً  مهما االنكليزية رافدا

 Jinnah's Early Politics الموسوم Ian Bryant Wellsآتاب  مقدمة تلك الكتب

Ambassador of Hindu – Muslim Unity . 

رة والذي عرض بداية النشاط السياسي لمحمد علي جناح لغاية اشتراآه بمؤتمر المائدة المستدي

  .في الفصل االول والثاني  هفي لندن وقد استفدت من

 Jinnah Creator ofالموسوم   Hector Bolitho وآتاب انكليزي اخر هو آتاب   

Pakistan    الذي احتوى على معلومات على طفولة محمد علي جناح ودراسته وزواجه

 .ونشاطه السياسي وتم االستفادة منه في الفصل االول والثاني 

محمد علي جناح الموسوم الكتب المعربة  فكان في مقدمتها آتاب ستانلي ولبرت  اما  

ته آون مؤلفه اعتمد على مجموعة آبيرة من مؤسس الباآستان ، ترجمة سهيل زآار ، تأتي اهمي

وآتاب آيان  . في الفصل االول والثاني والثالث  تها استعملالوثائق البريطانية والباآستانية و

باآستان بلد قديم وشعب جديد قصة قيام باآستان وسنواتها السبع عشرة االولى ، الموسوم ستيفز 

تأتي اهمية الكتاب آون مؤلفه صحفي عاش في الهند قبل وبعد . ترجمة نبيل صبحي الطويل 

وقد استفدت منه في الفصل  .فترة التقسيم وآان شاهد عيان على ما حصل من مجازر التقسيم 

  .الرابع 

حسن االعظمي ، محمد علي جناح  الكتب العربية فكان في مقدمتها آتابين لمحمد اما  

ث باآستان وحقائق عن باآستان وقد حوى آال الكتابين معلومات مهمة عن محمد علي جناح باع

الن المؤلف شغل منصب عميد آلية اللغة العربية بكراتشي وآذلك آتاب محمد علي جناح ، ، 

احسان حقي فقد ذآر هو اآلخر معلومات عن حياة محمد علي جناح في  حياته وسياسته ، تأليف

ً  آتاب عبد المنعم النمر آفاح المسلمين في تحرير الهند تكمن  اطوار حياته المختلفة ، واخيرا

  .وجهات النظر المختلفة حول القضايا السياسية في الهند اهمية هذا الكتاب في طرحه 

ً  في مقدمتها رسالة الماجستير غير المنشورة آما آان للرسائل الجامعية نصي   ب ايضا

 للباحثة  ، ) دراسة تاريخية ١٩٣٠ – ١٩١٩حزب المؤتمر الوطني الهندي ( والموسومة ، 
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تعد واحدة من المصادر االساسية آون الرسالة اعتمدت على مجموعة آبيرة وليلى ياسين حسين 

  .من الوثائق البريطانية 

ريات العربية وآانت مجلة الكتاب المصري في مقدمة المجالت على الدوآما اعتمدتُ   

  .العربية الهتمامها باالوضاع بالهند وجاءت اهمية المجلة آونها معاصرة لالحداث 

ولم تهمل الدراسة الصحف العراقية ومنها صحيفة الثغر البصرية التي نشرت في   

ربعينات وجاءت مقاالتها معاصرة اعدادها مجموعة من المقاالت المتعلقة في الهند خالل اال

  .لالحداث 

وهي قلة المصادر التي تتكلم عن تاريخ باآستان مجموعة من الصعوبات  وقد واجهُت  

تشير الى محمد علي جناح اشارات قليلة مما تتطلب الحصول  التي والمصادر الهندية المتوفرة

  .اآثر لترجمتها  اً ا ووقتعلى المصادر من خارج العراق وقد استغرقت وقتاً  للحصول عليه

ال يسعنا اال ان نضع هذا الجهد المتواضع بين يدي اساتذتي االفاضل اعضاء لجنة   

واخيراً  .م العلمية والقيمة حول الموضوع المناقشة ، شاآرة لهم سلفاً  جهدهم في ابداء مالحظاته

متجرد من آل غرض في فان ما ترجوه الباحثة ان تكون قد وفقت في آتابة بحث اآاديمي علمي 

   .معالجته وتصديه لهذا الموضوع ومن اهللا العون والتوفيق 



 

@ @

@ @

!+@ @
  

  دور حممد علي جناح يف حركة 
  التحرر الوطنية يف اهلند
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Þëþa@szj¾a@ @

md’ãna‰…ë@éé@ @
  

انون األول  ٢٥ولد محمد علي جناح في  ام   آ ة آراتشي     ١٨٧٦ع التي آانت   ( في مدين

ه      ) ١( )مهم على البحر العربيوما تزال تمثل ميناء  ة وجاء تسلسل أخوت وآان االبن األول للعائل

ة ،    ده آل من رحم ريم ، وبع ة ،  وم د و، رين يشوفاطم ي وبون د عل ي احم ى  ) ٢(  ا عل وينتمي ال

ة        ام التجاري ديري شرآة غراه ه احد م أسرة تجارية ، إذ آان والده بونجاجنه وهو ثاني أبناء أبي

ا لبثت أن تعرضت       ،اوآان معظم أعمال الشرآة تصدير الجلود وملحقاته  ذه الشرآة م إال أن ه

ارة  ى     ) ٣( .للخس اح ال رة جن ي أس ماعيلية  الوتنتم ة اإلس ى      ) ٤( طائف ل ال ي األص ود ف ي تع الت

رن السادس عشر إال أن     اآلغاخان اإلسماعيلي ، وقد فّر اآلالف من هذه الطائفة الى الهند في الق

  . ) ٥( ل أفرادها يشعرون بالميل نحو العزلة ظوهذه الطائفة ظلت آأقلية دينية داخل الهند ، 
                                                 

  

، مي  ٤، ص  ١٩٤٨لتاريخ حياته ، القاهرة ،  لقائد األعظم محمد علي جناح موجزحسين الهمذاني ، ا ) ١( 
                                              w w w . moheet . com.    ١، ص  ٢٠٠٩،  ٢،  ١آمال الدين ، شبكة األخبار العربية 

(2) Rizawan Ahmed , madar – I – Millat , Dawn , 2 , Ougast 2003, w w w . dawn . 
com .               

  ؛  ١٩ –١٨ص   ١٩٨٦سهيل زآار ، دمشق ،  ، ترجمةستانلي ولبرت، محمد علي جناح مؤسس باآستان ) ٣( 
Shahid Rasheed , Quaid – I – Azam Mohammad Ali Jinnah Life and work , Nazaria 
– I – Pakistan trust , Lahoer ,2009, P. 10 . 

عفر الصادق ألنهم آمنوا به وقالوا بإمامته ، سميت بهذا االسم نسبة الى إسماعيل بن االمام ِج: اإلسماعيلية  ) ٤( 
  ً ً  فالظاهر بمنزلة القشرة والباطن بمنزلة اللب  همألنويسموا بالباطنية أيضا علي . ينسبون لكل ظاهر باطنا

 ٣٩٢، بغداد ، ص  ١٩٤٥آانون الثاني ،  ٩،  ١٧مجلة الرابطة العدد ،االسماعيليه الباطنيه  آاشف الغطاء ، 
– ٣٩٤ . 
 . ١٩ – ١٨ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  ) ٥( 
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ي  أما دراسته فقد تلقى    يم في          محمد عل ى في مكتب من مكاتب التعل اح دروسه األول جن

ة    ألآمال تعليمه) تسمى االن مومباي (انتقل الى بومباي آراتشي ثم  تها االبتدائي اد  في مدرس وع

اً  حيث درس في    عش  بعدها الى آراتشي وعمره إحد  ند  ر عام ة     مدرسة الس رآن برغب وم الق عل

ا   قوية في التعليم ، وبعد دراسته فيها ألربع سنوات غادرها الى معهد البعثة الكنسية  وحصل منه

ى    في هذه المرحلةو ) ١( .على الشهادة التي ترشحه للتعليم الجامعي  وحظ عل ي   ل د عل اح  محم جن

ا     ه س م تكن تكفي ل      انه آان محباً  للمعرفة وواسع االطالع ول ى اللي أ ال ة فيلج ار للمطالع عات النه

  . ) ٢( أيضاً  لمواصلة القراءة على المصباح الزيتي وسهره آل ليلة للمطالعة 

ن    جيع م ت وبتش ي آروف ك ل د )  Frederick Leigh Croft( فردري                  اح

فر    ر بس ع األخي اح ، أقن د جن ه صديق وال ت نفس ي الوق و ف اريين وه ي الوسطاء التج د عل    محم

ه           ) ٣( جناح الى لندن إلآمال دراسته   ل والدت رة بمعارضة شديدة من قب ذه الفك ولكن جوبهت ه

اس  ى أس ك عل ة ذل ا    ان معلل داً  عليه ل ج راق صعب وطوي ي  ،الف را ف توأن انكلت ه الوق           نفس

ى   ا شاب أعزب ، فاشترطت عل ى ترسل إليه ر حت د خطي ي بل د عل زواج آشرطمحم اح ال                  جن

ل   را ، فقب ى انكلت ه ال بق لذهاب ي مس د عل ت  محم را ، وقام ى انكلت ه ال ثمن لذهاب ر آ اح األم              جن

ر      ة عش ر أربع ن العم غ م ه تبل ن طائفت ي وم دعى أمب يتزوجها وت ي س اة الت ار الفت ه باختي                 والدت

  . ) ٤( عاماً 

                                                 
 . ١٨ص ، ت .دأنور عناية اهللا ، محمد علي جناح ، ترجمة سعد أبو دية ، األردن ، أربد ،  ) ١( 
   ؛٩١ – ٩٠، ص  ١٩٥٢عباس محمود العقاد ، القائد األعظم محمد علي جناح ، سلسلة الهالل ، القاهرة ،  ) ٢( 

Hector Bolitho , Jinnah Creator of Pakistan , Oxford , 2006 , P. 3 .   
(3) S. M. Ikram and sh Muhamad Ashraf , Modern Muslim India and Birth of 
Pakistan 1858 – 1951 , Lahor, P. 340 .                                                                                                    
( 4 ) Madiha Ishtiaque , Our Belved Quaid – i - Azam , Dawn Internet news paper , 
24 December , 2005 , P. 1 . 
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اني    وبعد زواجه بأيام قليلة سافر الى  انون الث  ) ١(  ١٨٩٣انكلترا وحده دون زوجته في آ

محمد وسكن من المال يكفيه للعيش في انكلترا لمدة ثالث سنوات ،  اً وآان والده قد أودع له مبلغ

 (35Russel Road in شارع رسل آينجستون ٣٥جناح في لندن في غرفة متواضعة في علي 

Kensington(  )٢ ( .  

معلالً   ) ٣(  لدراسة القانون)   Lincoln Inn( معهد لنكولن أن جناح بمحمد علي التحق 

–óÜ@@( انه وجد على المدخل الرئيسي للمعهد اسـم الرسـول محمد" سبب اختياره لهذا المعهد هو 

@éîÜÇ@a@éÛaë@áÜë ( في قائمة واضعي القانون العظام في العالم فعندها وعلى الفور قرر االلتحاق

جيل  د والتس ـتقرار  ) ٤( بالمعه د اس ي وبع د عل ال  محم را ق ي انكلت اح ف داً   : " جن دت بل د وج لق

تاء يزعجاني          ان الضباب والش ة وال النشاط وآ غريبـاً  وبيئة غير مألوفة لم أآن أعرف الحيوي

  . ) ٥( انه سرعان ما تهدأ أعصابي وأآون مبتهجاً  آثيراً  إال 

المحاضرات في   جناح الجامعية في لندن باالنتظام في حضور    محمد علي تميزت حياة 

 ،النادرة وآذلك الى نادي شكسبير  المعهد ثم الذهاب الى مكتبة المتحف البريطاني حيث المراجع

ـز   زياراته الى اصدقاءه منإضافة الى  ود واالنكلي اك       ) ٦( ،الهن ـة هن اة االجتماعي م تشغله الحي ول

عن الدرس والتحصيل واشتهر بين زمالءه بمقدرة نادرة على الفصاحة والخطابة واهتم بدراسة  

  . ) ٧( حياة العظماء ، وقال فيما بعد انه استفاد من ذلك أآثر مما استفاد من المحاضرات 

  

  

                                                 
( 1 ) Rizawan Ahmad , OP . cit . , P.1 .  

  .Shahid Rasheed , OP. cit. , P. 15                   ؛    ١٩ق ، ص ية اهللا ، المصدر السابأنور عنا ) ٢( 
( 3 ) Saleem Qureshi , Jinnah The Founder of Pakistan Oxford , 1998 , P. 35 .  

  . ١٩أنور عناية اهللا ، المصدر السابق ، ص  ) ٤( 
( 5 ) Hector Bolitho , OP . cit . , P. 6 .  

  . ٩٨عباس محمود العقاد ، المصدر السابق ، ص  ) ٦( 
 .  ٥٨، ص  ت. ، د ٢المعارف مصر ، ط حمد مرسي أبو الليل ، باآستان ، دار ممحمد حسن جوهر و ) ٧( 
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أثر  ي ت د عل اء محم اح أثن دم   جن دما تق مه بع دل اس ة فب ة الغربي دن بالثقاف ي لن وده ف             وج

" جناح الى المعهد محمد علي وجاء في نص الوثيقة التي تقدم بها  ذبطلب للقبول بمعهد لنكولن أ

أني أرغ  م ب احب  أود إعالمك د جن مي وبالتحدي ة اس ذف نهاي ي   ب بح ائع ف ن الش ث م                  هي حي

ر االسم دون        الهند أن أقدم  تم من تغيي االلتزام تجاهكم إذا تمكن اسمي بهذا الشكل وسوف أشعر ب

م أي إزعاج يجب أن يكون االسم       ي       M. A Jinnahأن أسبب لك د عل واالسم الكامل هو محم

  . ) ١( " جناح 

دن    –جناح محمد علي هم اس ود في ترشي    ـه  –أثناء وجوده في لن ح دادا ـو وزمالءه الهن

د    ) ٣( ألحد الدوائر البرلمانية في بريطانيا )  Dada Bahai Naoroji(  ) ٢( بهاي ناروجي  وعن

ه             وعند   ان البريطاني تصدى ل ي في البرلم ه مرشح ليبرال اروجي عن آون اي ن إعالن دادا به

د حصلنا لحد اآلن       " فقال )  Salisbury (سبيري اللورد سال ا ق و إنن ا ل إنني لست على يقين فيم

ود        ل أس اب رج مح بانتخ اني يس دأ البريط ى أن المب ة عل ر القائم ة النظ ى وجه ل  " عل م يقب ول

ان                  الناخبون هذه االهانة لناروجي ، لكن في الحقيقة لم يكن دادا بهاي ناروجي أسود البشرة بل آ

ون إال يض الل د    أب ذا فق ل ه ن اج ه ، م اروجي نفس ة لن ه االهان د توجي ان يقص ورد آ             أن الل

محمد علي اتفق جميع الطلبة الهنود الموجودين في انكلترا على االحتجاج على هذا العمل ومنهم 

اح د     .  جن ا أش ود فأن اي أس ان دادا به ة إذا آ ه فاطم ر أخت اروجي وأخب اً  بن ر معجب ان األخي      وآ

  . ) ٤( اً منه سواد

  

                                                 
( 1 ) Saleem Qareshi , OP. cit . , P. 71 .  

فارسي األصل لقب برجل الهند المسن الكبير وهو رجل أعمال في  ١٩١٧ – ١٨٢٥: دادا بهاي ناروجي  ) ٢( 
والتف حوله الشباب الهنود لنصرة قضية الهند  ١٨٩٦ – ١٨٩٣لندن ، وأول هندي يدخل البرلمان البريطاني 
 Hector. معه بناءاً  على دعمه الشخصي له في حزب المؤتمر اً هناك ، وبعد عودته للهند عمل جناح سكرتير

Bolitho , OP. cit . , P. 17 .   اسالم ،  االفالم والمطبوعات ، وزارة اإلعالم واإلذاعة منشورات مديرية
  .   ٧ص ت ، . اباد ، د

( 3) Madiha Ishtiaque , OP. cit . , P. 1 .  
(4) Fatima Jinnah , my Brother , Karachi , 1987, P. 78 . 
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تمع  ي  اس د عل ة  محم ى خطب اح ال اني  جن ان البريط ي البرلم اروجي ف اي ن                   دادا به

داوالت طويل    "  بقوله جناحمحمد علي في نهاية خطابه علق  ١٨٩٣في عام  د م ة لقد توصلتم بع

ة ن   ى نتيج ازات ال ذه االمتي ول ه ذا     ح ي ه امكم ف دي أم ل هن وف رج ا وق ة مفاده سهائي                   المجل

و بح عض ذي أص ر تابع  اً وال ان آبي ي برلم ة البريطل اً ف دورهإلمبراطوري ذي بمق ـة وال                 اني

أرأن يعّب امكم   ـر ب ـة أم راحة وشجاع م  ) ١( " اءه بص ي  تعل د عل ة    محم ذه الحادث ن ه اح م              جن

ف يمك  منا ري وآي ز العنص واع التميي ل أن ة آ ق  هض طة ح ـا بواس دي رأيه ـة أن تب              ن ألقلي

     .  ؟ االنتخاب

ي   يمكن القول شهدت تلك الفترة من حياة  د عل د المدرسة السياسية التي      محم اح تحدي جن

اه       روز ش اروجي وفي ال ن ذه المدرسة     ) ٢( ينتمي إليها وآانت مدرسة المعتدلين من أمث وآانت ه

  . ) ٣( متوسطة في عالقاتها مع االنكليز والمسلمين 

الحصول على شهادة  ح في معهد لنكولن استطاع جنامحمد علي وعند انتهاء مدة دراسة 

جناح الى آراتشي  محمد علي عاد  هاوبعد،  ) ٤( ١٨٩٦نيسان  ٢٩تجيز له ممارسة المحاماة في 

ا فواوقد بلغ العشرين من العمر  ة       جهته بعض المصاعب منه د أصيبت بخسارة مالي أن أسرته ق

  . ) ٥( ووفاة والدته وزوجته   أثرت على مرآزها االقتصادي

  

  

                                                 
   ]                                . Hector Bolitho , OP . cit . , P . 8 ; ٢٧ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص ) ١( 
وهو من األعضاء البارزين في حزب المؤتمر الوطني الهندي وآان على رأس مجموعة  -: فيروز شاه  ) ٢( 

ليلى ياسين حسين ، حزب المؤتمر الوطني . المؤتمر هموا في إبقاء المتطرفين خارج اسالمعتدلين الذين 
البصرة ،  آلية االداب ، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة ، دراسة تاريخية ، ،١٩٣٠ –١٩١٩الهندي 
  . ٢٣٥، ص  ١٩٨٣

  . ٩٩عباس محمود العقاد ، المصدر السابق ، ص  ) ٣( 
( 4 ) Saleem Qareshi , OP. cit . , P. 907 . 

  . ٤٦، ص  ١٩٩٦،  ١الموسوعة العربية العالمية ، ط  ) ٥( 
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ي   قرر  د عل ا           محم ه أن مجال العمل فيه اداً  من اي اعتق ى بومب ادرة آراتشي ال اح مغ جن

ى قضية واح      وبقي فيها ثالث سنوات عاطالً  ) ١( أوسع  م يحصل عل  ،دة للعمل عن العمل ألنه ل

  . ) ٢( من األشخاص الذين يعرفهم  عليها فقد عاش على االقتراض

ي  لم تسلم يس اح  محمد عل أس ، و جن رة العصيبة        هذآر سكرتير  للي ذه الفت د عن ه ا بع      فيم

ة         "  الرغم من مالزم ى سنوات شدة وضيق ، وب ثالث األول د عل  آانت السنوات ال اح  محم ي جن

وآلين        الحضور الى مكتبه بانتظام   ه أي من الم م يطرق باب وم ل إال أن الظروف تغيرت   " آل ي

ي ل د عل رة  محم ذه الفت د ه اح بع اعدجن را  ، إذ س ي انكلت ته ف نوت دراس ية م ه  توص ن اقارب م

ب   د مكات ي اح ل ف ه العم ه فعرض علي ورث    ومعارف ون مولس اي ج ة بومب ام لمدين دعي الع الم

دي        )  J. M. Maacpherson( ماآفرسون   از من نوعه يعطى لهن ك أول امتي ر ذل  ) ٣( .ويعتب

اء عمل    ي  وأثن د عل ان النجاح       محم ة في عدة قضايا آ دأ المرافع اح في مكتب ماآفرسون ب جن

  .في المستقبل  محمد علي جناح وأمالً ل اً آل ذلك أعطى دعم ) ٤(  . حليفه فيها

أت ل ي تهي د عل اح فرصة الحصول  محم ى   جن ه عل د جلوس ى منصب القاضي وعن عل

ا   ن من تجار المخدرات    منصة القضاء استمع الى مجموعة من الجرائم الصغيرة منها قضية اثن

ه     من مدينة البص فينتهم ، وخالل عمل رة وقضية ثانية عن بحارة صينيين رفضوا العمل داخل س

ان يطرح     آقاضٍ  برهن على انه قاضٍ  ال يعرف الخوف وهذه سمة رافقته الى أو ه فك اخر حيات

  .  ) ٥( عمله بالقضاء لم يستمر إال لستة أشهر إال أن  ،الفكرة وال يخشى شيئاً 

                                                 
 . ٥٩حمد مرسي أبو الليل ، المصدر السابق ، ص ممحمد حسن جوهر و ) ١( 
 . ٥٩ت ، ص . ، حقائق عن باآستان ، القاهرة ، د  محمد حسن األعظمي ) ٢( 

(3) Hector Bolitho , OP . cit . , P . 13 , syed  sharifuddin Pirzada , Quaid – I - Azam 
Muhammad Ali Jinnahas alawyer , Nazaria – I – Pakistan trust , Lahor , 2007 , P. 8 .                           

قام المجلس الخاص بلندن بنزع الصفة الشرعية عن أعمال الوقف اإلسالمية في الهند ،  ١٨٩٤في عام  ) ٤( 
جناح يدعو الى إعادة النظر في هذا القرار ألنه مخالف ألحكام الشريعة  هذا األمر جعل المحامي الشاب

  . ٥٧ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص . اإلسالمية 
                                         . Hector Bolitho , OP . cit . , P . 14؛  ٣٧، ص  المصدر نفسه ) ٥( 
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ي دفعت من ن أدو بوي باب الت ي األس د عل ه محم و حب اضٍ  ه ه آق رك عمل ى ت اح ال جن

ة     " قال  حاماة تجلب له الشهرة الواسعة اذللشهرة ألن وظيفة الم ة قانوني ي وظيف لقد عرضت عل

ل           ١٥٠٠براتب شهري قدره  ي رفضتها وقلت أنني استطيع أن أآسب مث ة شهرياً  ولكنن روبي

د  " هذا المبلغ يومياً   اآم أن    لوبعد شهرين من تصريحه هذا تأآ يس المح ي   شارلس رئ د عل محم

ر في دخل ج     ذا التغيي اح جناح صار يكسب هذا المبلغ في اليوم الواحد ، إن ه أنعكس   الشهري  ن

اي قرب    على حياته فكان يعيش في بيت متواضع وانتقل بعد ذلك الى بيت من أحسن بيوت بومب

  . ) ١( فندق تاج محل أآبر فنادق الهند 

  

مغادرة آراتشي واالستقرار في بومباي مثل نقطة تحول جناح لمحمد علي إن قرار       

الم السياسة وه     لل اً في حياته ، فقد وجد فيها مجاالً  رحب ى ع دخول ال ت  ا م  وعمل وال يتم دراس ه س

  . في الفصل القادم 

  

  

  

  

  

  
@ @

@ @

@ @

ïãbrÛa@szj¾a@ @

                                                 
  ؛  ٥٩عظمي ، حقائق عن باآستان ، المصدر السابق ، ص محمد حسن األ ) ١( 

Shaid Rasheed , OP. cit ., P. 14 . 
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@Âb’ã@ïÜÇ@†àªïbîÛa@bäu@ @

@QYPT@–@QYQT@ @
  

ا   لموارد وعدم ا واستنزافها أدت مساوئ اإلدارة البريطانية في الهند  ام به خاصة   االهتم

ا آل ذ      ك اس  خالل المجاعات التي تعرضت له ة   هم في  ل ة الوطني ورة الحرآ ة  بل يما   الهندي والس

د عن  ى الهن ا ال ى وصول حرآات اإلصالح في أورب ة ، إضافة ال ا المثقف ات العلي داخل الطبق

      .   ) ١(  ى أورباطريق الهنود المسافرين ال

ة    اس   د البريطاني ة الهن ة   ١٨٤٣هم هذا الواقع في نشوء تنظيمات من أهمها جمعي والجمعي

ة  ة البريطاني ؤ    ١٨٥١الهندي زب الم يس ح ان تأس ات آ ك التنظيم رز تل وطني ، إال أن أب تمر ال

دي  ع  ١٨٨٥الهن ذي س الح       ال دم المص ة تخ ة الهندي ة الوطني ل الحرآ ا لجع نعه بريطاني ت بص

ؤتمر أساس    رز الم د ب ة ، فق وم   البريطاني افيون هي ن اوآت رة ألل  Allan Octavian(اً  آفك

Hume ( د ر الهن ام )  ١٨٧٩ – ١٨٧٠( وزي د ع ورد   ١٨٨٢وتقاع د الل ي الهن ك ف ب المل ونائ

رين  د    ،)  ١٨٨٨ – ١٨٨٤) (  Lord Dufferin( دوف دعوة لعق ي ال تلخص ف وم ت رة هي وفك

د   اء الهن ل أنح ي آ يون ف ادة السياس ره الق نوي يحض اع س ايا اجتم اآل والقض ة المش لمناقش

  . ) ٢( االجتماعية 

                                                 
، أطروحة دآتوراه غير  ١٩٠٥ – ١٨٥٨نايف محمد حسن االحبابي ، اإلدارة البريطانية في الهند  ) ١( 

 . ١٤٤، ص  ١٩٩٧منشورة ، آلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
 . ١٥٠المصدر نفسه ، ص  ) ٢( 
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ي    ه ف ى اجتماعات ؤتمر أول د حزب الم انون األول ٢٨عق ام آ ذا  ١٨٨٥ ع د حضر ه وق

اع  اء اله ٧٢االجتم ن مختلف أنح ثالً  م لمين ، مم ن المس ط م ان فق نهم اثن د بي ه ن ا عن أهداف      أم

   -:  ) ١( فهي 

  . تعزيز األلفة والمودة بين العاملين في القضية الوطنية الهندية  – ١

  .استئصال األحقاد العنصرية واإلقليمية والطائفية  – ٢

  .مناقشة القضايا االجتماعية التي تهم البالد  – ٣

  . صياغة المقررات وتحديد أسلوب العمل الذي يتالئم مع القضايا المطروحة سنوياً   – ٤
    

ه السياسية     رسمياً  جناح محمد علي بدأ  ١٩٠٤عام  آانون االول في ى خطوات حيات أول

ين دي ح وطني الهن ؤتمر ال زب الم ى ح م ال يله  ) ٢(  ،انظ باب تفض ل أس ؤتمولع زب الم               رح

ام               ة تشكيله في ع د بداي ؤتمر نفسه عن ى أهداف حزب الم اروجي إضافة ال  ١٨٨٥هو وجود ن

ة ل ة الهندي ية الوطني ة القض ة خدم ايا االجتماعي ة القض ة ومناقش اد الطائفي ذ األحق                  ونب

  .التي تهم البالد 

ك          آان الخطاب السياسي   ه تحول عن ذل اً  إصالحياً  ولكن دي خطاب ؤتمر الهن لحزب الم

  : فيما بعد وطالب بالحكم الذاتي وآان من أسباب هذا التحول 
  

ل آ    -:  أوالً  د جورج ثاثيني رزن سياسة نائب الملك في الهن  – ١٨٩٨) (  Georg Gurzon(  ي

د بحزم وصرامة وخالل          )  ١٩٠٥ وا الهن ذين حكم ين البريطانيين ال ار اإلداري الذي آان من آب

انون              ان الق د وآ ع أرجاء الهن املة في جمي ة ش ا مقاوم ان لكل منهم انونين آ فترة حكمه أصدر ق

ام     ة ع ة        ١٩٠٤األول منهما هو قانون الجامعات الهندي ة سيطرة الدول ه األساس تقوي ان هدف وآ

                                                 
  

للمزيد من التفصيل عن تأسـيـس حزب المؤتمر الوطني الهندي ، ينظر ليلى ياسيـن حسيـن ، المصدر  ) ١( 
 .وما بعدها  ١٤السـابق ، ص 

  . ٤١ - ٤٠ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  ) ٢( 
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ال         ) ١( عليم الجامعي على الت يم البنغ يم إقل ذي أصدره هو تقس اني ال ام   ) ٢( والقانون الث  ١٩٠٥ع

ل         ،الى مقاطعتين ة سكانية مس ام مع أغلبي ال وآس ة   إحداهما تضم شرق البنغ مة ، وتضم المقاطع

ة سكانية هندوسية    الثانية بيهار ل آ  ) ٣(  .وغرب البنغال مع أغلبي رزن وعل يم     ي ه بتقس ى قانون عل

 يرزنغاية آ توآان ) ٤( لبنغال على أساس أن إقليم البنغال هو إقليم آبير جداً  على حاآم واحـد ا

ا بصورة واحدة           م يكن من السهل إدارته ـرة ول إدارية مبدئيـاً  إذ زاد سكان البنغال بصورة آبي

  . ) ٥( ونتيجة لذلك فقد أهملت أطرافها الشرقية والتي آانت ذات غالبية مسلمة 

دوس ففي الوق      ـوآانت نتيجة التقسي لمين والهن ين المس ة ب ذي  ـم ازدياد االنشقاقات الطائفي ت ال

لمين حقوق  ا عطاءن مقاومتهم للتقسيم إذ يرون فيه إعبر فيه الهندوس ع ال يجب أن تعطى    اً لمس

م  د )٦(.له لمون بتقسي  وق رح المس د تأآـف ال بع و  ـيـم البنغ د منت ي الهن ك ف ب المل  ) Minto(د نائ

د   " لهم بقوله ) ١٩٠٩–١٩٠٥( قلنا للمسلمين مرات ومرات أن التقسيم حقيقة راسخة ونحن نؤآ

ى        و ب أن يستمر ذلك يج ّنآلخر بأمن وقت  ائهم وتصميمنا عل ديرنا لوف ال تق دنا لمسلمي شرق البنغ  أآ

                                                 
  ؛  ٣٣٠نايف محمد حسن االحبابي ، المصدر السابق ، ص  ) ١( 

S.Gopal , British Policy in India 1858 – 1905 , Cambridge Universty Press , 1965 , 
P. 245 . 

ونفوسها آنذاك   ٢آم ٥٠٠٫٠٠٠بيهار و أوريسا و آسام ومساحتها تشمل حينئذ آل من منطقة هندية واسعة  ) ٢( 
عبد . سكان الهند البريطانية وآان البنغال أول إقليم سيطر عليه البريطانيون  ٣/  ١نسمة وهي تمثل مليون  ٧٨

 . ٢٣٥ص  ت ،. د الموصل ،جامعة الرزاق مطلك الفهد ، دراسات في حرآات التحرر في العالم الثالث ، 
         ، ٢٠٠٨ة دمشق ، ، جامع ٥، ط  ١دان ، تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ، جـ صباح ممدوح آع ) ٣( 

 . ٢٤٥ص 
  ؛ ١٦٠، ص  ١٩٧٣، بيروت ،  ١ا ، ط إحسان حقي ، باآستان ماضيها وحاضره ) ٤( 

Ambedkar , Pakistan of the Partion of India Bombay , 1940 , P. 7 . 
ولى ، ترجمة نبيل آيان ستيفز ، باآستان بلد قديم وشعب جديد قصة قيام باآستان وسنواتها السبع عشرة األ ) ٥( 

                             S. Gopal , OP. cit ., P.256؛ ٧٨، ص  ٢٠٠٢، بيروت ،  ١صبحي الطويل ، ط 
و الهند ، مسلم –الفرس  –العثمانيون  –عبد العزيز سليمان نوار ، تاريخ الشعوب اإلسالمية األتراك  ) ٦( 

  ؛  ٥٦٧، ص  ١٩٧٣بيروت ، 
Sarfaraz Hussair Mirza , Hindu – Muslim Confrontation Acase study of Pakistan 
715-1947 , Nazaria – I – Pakistan trust , Lahore ,2010, P. 72 . 
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م وأن       محمد علي آان .  ) ١( " حماية مصالحهم  ه مجرد طع رى في د وي جناح يالحظ ذلك عن بع

ين        د ح يم بع ن التقس ع ع وف ترج ا س ان  ) ٢( .بريطاني ف     وآ اقض لموق ذا من اح ه ف جن موق

    . ) ٣( أخالصه وفهموا حقيقته إال انه لم يخسر ثقة المسلمين به ألنهم وجدوا فيه  ،المسلمين
  

ادة الشباب المصممين       انتشار األدبيات حول ماضي الهند ، وظ -:  ثانياً  د من الق ل جدي هور جي

  . ) ٤( على النضال الثوري داخل حزب المؤتمر الوطني الهندي 
  

دول اآلسيوية     ١٩٠٤انتصار اليابان على روسيا القيصرية في عام  -:  ثالثاً  مما أثار أعجاب ال

ا     ود باالفتخار بنج دء  وتقديرها ، وقد شعر الهن ان وب ائلين    اوح الياب د   " بالتساؤل ق أن استطاع بل

د النهوض ؟        م ، أفال تستطيع الهن ى القم " صغير مثل اليابان أن ينهض في وقت قصير الى أعل

ى      دي وتجل وطني الهن ؤتمر ال وبذلك أسهم االنتصار الياباني في بث الروح الثورية في حزب الم

  . ) ٥( ذلك بالمطالبة بالحكم الذاتي 
  

نو   اع الس ي االجتم انون األول  فف ي آ د ف ؤتمر المنعق زب الم دورة ح ي ١٩٠٦ي ل        ف

ا  ارآة آلكت ي جاءت مش د عل وطني بصفته سكرتيرمحم ؤتمر ال ي حزب الم اح ف رئيس  اً جن لل

  . ) ٧( وقام بإلقاء أول خطاب سياسي له دعا فيه الى الحكم الذاتي للهند  ) ٦(  ،ناروجي

                                                 
( 1 ) Richard Symonds , The Making of Pakistan , Oxford , 1949 , P. 41 .  

  ؛ ١٩١١آانون األول  ١٢تم إلغاء قرار التقسيم ولم يعلم به المسلمون إال في  ) ٢( 
Matiur Rahman M. A , form Consultation to Confrontation Astudy of the Muslim 
League in British Indian Politics 1906 – 1912 , London ,N.D. P. 231 . 

  . ١٠٢السابق ، ص عباس محمود العقاد ، المصدر  ) ٣( 
 . ٢٤٦راجع صباح ممدوح آعدان ، المصدر السابق ، ص  ) ٤( 
  ؛  ٢٤٨ – ٢٤٧المصدر نفسه ، ص  ) ٥( 

Frank Moraes , Jawahar Lal Nehru a biography , united states , 1958 , P. 27 . 
( 6 ) Ikram , OP . cit . , P. 342 .  

  . Shahid Rasheed , OP. cit ., P. 21      ؛                 ٢ص ال الدين ، المصدر السابق ، مي آم ) ٧( 
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ـتا  ماعه السنوي فيبالحكم الذاتي في أجتالذي طالب فيه حزب المؤتمر في الوقت و    ،آلك

ـة             وجـّ ـال الشرقي ـا ، عاصمة البنغ ـالك األراضي في دآ ار م ـد آب ـم اهللا خان ، اح واب سلي ه ن

ـنوي العشـرين بمدرس         ، امـوآس ؤتمر اإلسالمي التعليمي الس ـد الم رة  ـدعوة لعق في   ) ١( ة عليك

ا  وآان رئيساً  للمؤ ١٩٠٦أواخر آانون األول  البهم السياسية      ) ٢( تمر في وقته د مط بهدف تحدي

د  وأالوطنية بوضوح  انون   ٣٠ في  ) ٣( نتهى المؤتمر الى تأسيس الرابطة اإلسالمية لعموم الهن آ

د   ١٩٠٦األول  نظم يجس ي م زب سياس الل ح ن خ لمين م رك المس ة تح دث بداي د الح ، ويع

       -:  ) ٤( طموحاتهم ، وجعلوا أهم أهدافهم 
  

  . حقوق المسلمين والتقدم بمطالبهم الى الحكومة حماية  – ١

ل حتى              – ٢ ة من قب وة التي آانت قائم ة الجف ة وإزال ين الحكوم نهم وب تقريب وجهات النظر بي

  .يستطيع المسلمون الحصول على حقوقهم 

  . العمل على خلق روح االنسجام والتفاهم بين الجماعات المختلفة في الهند  – ٣

دمها نائب     ومن الجدير بالذآر آان إنشاء  الرابطة اإلسالمية قد جرى عن طريق دعوة ق

ك      ى محسن مل و ال ا  ١٩٠٦ر من آب  ـفي العاش   ) ٥( الملك منت ه فيه  ق  من المستحسن أن  " ا ـل ل

ا        دون فيه ات يب ع المقاطع لمي جمي ن مس ة م رائض موقع ل ع لمين يحم ن المس داً  م ـدوا وف تع
                                                 

آلمة مكونة من علي و آرة ومعناها مدينة أو حصن ، واقعة في الجهة الشمالية الغربية من الهند ، أنشأها سيد احمد  ) ١( 
عليكرة في البداية من التبرعات وبعد جوالت آثيرة له  خان لما شاهد حالة المسلمين من التأخر والجهل وأسس مدرسة

في أرجاء الهند من اجل بناءها إال انه اصطدم بمقاومة شديدة من لدن أبناء جلدته ألنه أعلن أن المدرسة تدرس العلوم 
واستمر بها  ، ١٨٧٥ ايار ٢٤افتتحت مدرسة عليكرة في رغم ذلك  هالدينية والدنيوية وتعلم اللغة االنكليزية ، إال ان

جامعه عليكره االسالميه ومؤسسها ، إحسان سامي حقي ،.  ١٩١٢التعليم وتنوعت فروعه حتى أصبحت جامعة عام 
 .  ٥١٩ – ٥٠٩، ص  ٥مجلة الزهراء ، الجزء السابع والثامن ، القاهرة ، المجلد 

، رسالة  ١٩٤٧ – ١٩٠٦وداد سالم محمد شلش النعيم ، العصبة اإلسالمية ودورها في نشأة باآستان  ) ٢( 
  ؛  ٣٢، ص  ٢٠١٠ة ، جامعة البصرة ، ماجستير غير منشورة ، آلية الدراسات التاريخي

M. Mujeeb , Indian Muslims , Londoon , 1967 , P. 433 . 
 .تسمى أيضاً  الجامعة اإلسالمية وتسمى العصبة اإلسالمية وتسمى عصبة مسلمي عموم الهند  ) ٣( 
ستار جبار عالي الدليمي ، التجربة البرلمانية في الهند وباآستان دراسة مقارنة ، أطروحة دآتوراه غير  ) ٤( 

 . ١٧، ص  ٢٠٠٣منشورة ، آلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 
 . عليكرة اإلسالمية والمؤتمر اإلسالمي التعليمي  ير مدرسةسكرت ) ٥( 
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ة اال  ن طريق وفهم م ات تخ لمين    ) ١(  "نتخاب ار المس جع آب ا ش ذا م ع  وه رائض وجم ة الع بكتاب

دل       ى الع م في الحصول عل البريطاني  التوقيعات عليها التي آانت تحمل مطالبهم الخاصة وأمله

م تجيب له ي أن يس ع  ـخاصة وأن المسلمي ) ٢(  ، ف ي المجتم رائح ف ر الش ن أفق دون م انوا يع ن آ

ال الشرقي    ي البنغ اً  ف ان اإلقلي ة ـخصوص ناعي ـإذ آ ر ص ود    ) ٣(  ، م غي ى وج افة ال            إض

دمت        ا تق د آلم ق متزاي د يشعرون بقل حزب المؤتمر الوطني الهندي حيث آان المسلمون في الهن

هم   دوا أنفس لمون أيضاً  من أن يج ذاتي وخشي المس تقالل ال ة االس ا نزع ة يحكمه ي دول ة ف أقلي

   . ) ٥( ة اإلسالم والمسلمين وبث الفتنة في صفوفهم وتفرقتهم الذين هدفهم محارب ) ٤(  الهندوس

اً  لسياسة           الو ك تبع دعم البريطاني إلنشاء الرابطة اإلسالمية وذل ى ال بد من اإلشارة ال

اون   دم التع مان ع دوس ولض لمين والهن ين المس داء ب قة الع ق ش ى تعمي ة عل ا القائم بريطاني

ورة     ي ث ل ف ا حص المي آم ي اإلس ا   ) ٦( ١٨٥٧الهندوس د بريطاني م  و ،ض راً  ل ام  أخي ن لقي يك

المية ة االس تقراطي    الرابط ر االرس ي حج دت ف ا ول لمين ألنه وس المس ي نف د ف ين الصدى البعي

                                                 
  ؛ ٥٩، ص  ١٩٩٠عبد المنعم النمر ، آفاح المسلمين في تحرير الهند ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ) ١( 

Matiur Rahman , OP. cit. , P. 20 . 
  . ٦٩المصدر نفسه ، ص  ) ٢( 
بعنوان اإلسالم والمجتمع ، في آتاب باآستان الدولة والمجتمع واإلسالم ، حسن جرديزي وجميل رشيد ، بحث  ) ٣( 

، بيروت ،  ١ط    حرره نوبار هوفسبيان ، ترجمة ومراجعة غانم بيبي وسامي الرزاز ، مؤسسة األبحاث العربية ،
 . ١١٦ – ١١٥، ص  ١٩٨٦

 . ١٦١، بنغازي ، ص ٢٠٠١،  ١وجنوب شرق آسيا ، ط  ، تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ، الهند وباآستان ميالد المقرحى ) ٤( 
 . ٨٧، ص  ١٩٩٢، الرياض ،  ١عدنان علي رضا النحوي ، ملحمة اإلسالم في الهند ، ط  ) ٥( 
هي ثورة الهند األولى ضد االستعمار البريطاني أما عن أسباب هذه الثورة فهي قيام الضباط  - :  ١٨٥٧ثورة  ) ٦( 

امراً  الى  ١٨٥٦عام  اننكالهندوس على رآوب البحر وهذا محرماً  في عقيدتهم وإصدار اللورد آالبريطانيين بإرغام 
السلطان بهادر شاه آخر رمز اإلمبراطورية المغولية بانه آخر شخص يسمح له بحمل لقب سلطان ، أما السبب المباشر 

يقطع باألسنان قبل استعماله وأشيع أن هذا  للثورة وهو استخدام البريطانيين نوع من الرصاص له فتيل مغموس بالشحم
الفتيل مغموس بشحم البقر والخنزير وذلك بقصد إفساد عقائد المسلمين الذين ال يأآلون لحم الخنزير والهندوس الذين 

واستعملت بريطانيا أقسى أنواع الشدة في  ١٨٥٧يقدسون البقر وقام بالثورة الجنود المسلمين والهندوس معاً  في ايار 
قمع الثورة وآان من نتيجة الثورة نقل حكم الهند من شرآة الهند الشرقية الى التاج البريطاني والمناداة بالملكة فكتوريا 

وتأثيرها على أوضاع الهند ، مجلة آلية اآلداب ، جامعة  ١٨٥٧ثورة  ،انتصار علي المشهداني. إمبراطورة على الهند 
 .  بعدها وما  ٤٣٧، ص  ٢٠٠٦،  ٧٤بغداد ، العدد 



Ùæù]<Ø’ËÖ]< <
†äa@¿@òîä ìÛa@‰ŠznÛa@ò×Šy@¿@bäu@ïÜÇ@†àª@‰ë…@ @

QYPT@–@QYQY@ @
 
 

  
  ٢٠   

 

زة في األوساط          آانت   الذينو مصالحهم لترعى ل تأسيسها به م يقاب ذلك ل ز ل ات مع االنكلي            عالق

عبية  ود حزب  ) ١( الش ان لوج ا آ ذأو لربم دي ال وطني الهن ؤتمر ال ة الم ه للرابط بق تأسيس ي س

ومحاولته تحسين أوضاعها االقتصادية ، فقد  االوساط الشعبية االسالمية الذي حاول التغلغل بين

وق حزب     ة تف ى مواجه ادرة عل ر ق اط غي دودة النش ية مح ة سياس المية هيئ ة اإلس ت الرابط ظل

  . ) ٢( المؤتمر الوطني الهندي 

ورد جون مورلي         ١٩٠٩في شباط     ى الل لم ال د مس ر  )  John Morley( طلب وف وزي

التخلي عن المخطط االنتخابي   )  ١٩١٠ – ١٩٠٥( الدولة لشؤون الهند في الحكومة البريطانية 

ر     ارهم بالتصويت المباش س يجب اختي اس أن أعضاء المجل ى أس وم عل بهم يق ان طل ديم وآ الق

اظ       اتهم    وعلى أساس المجموع الطائفي من اجل الحف ى هوي ـد في      ،عل نحهم مقاع ى م إضافة ال

ه     ١٩٠٩نيسان  ٧وقد أرسل منتو رسالة الى مورلي في  . ) ٣(  المجلس التشريعي ا يحث على فيه

وبالفعل منح المسلمين الهنود .  ) ٤( قبول تمثيل المسلمين وعدم الخوف من المعارضة الهندوسية 

ذه المجالس      ة         . الهنود تمثيالً  منفصالً  في ه انون المجالس الهندي ذه المطالب في ق م دمج ه وت

ام   و        ١٩٠٩الصادر ع ذي عرف أيضاً  باصالحات مورلي منت ود     وال ان جعل لألعضاء الهن ب

نهم من ينتخب  م عضواً  ٢٧ريعية وتقرر أن ينتخب منهم غير الموظفين األغلبية بالمجالس التش

ه       وم بانتخاب نهم من تق ة وم عن طريق دوائر انتخابية خاصة آأصحاب األمالك والغرف التجاري

ريعية بالوالي  ات التش ي    الهيئ ون ف ان يك ذلك قضت ذات اإلصالحات ب وزراء  ات آ الس ال مج

  . ) ٥( المرآزية واإلقليمية أعضاء من الهنود وذلك ألول مرة 

    

                                                 
 . ٧٠ص  ،عبد المنعم النمر ، المصدر السابق  ) ١( 
 . ٥٦٧، ص  المصدر السابقعبد العزيز سليمان نوار ،  ) ٢( 

(3) Matir Rahman , OP. cit ., P. 118 . 
( 4 ) Martin Gilbert , Savant of India , Oxford , 1966 , P. 173 .  

  . ٧٧، ص  ٢٠٠٤،  الحديث والمعاصر ، دار الثقافة العربيةاحمد الشربيني ، تاريخ آسيا  ) ٥( 
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اخبين    وبهذا فقد أدخل ألول مرة مبدأ الطائفية في الحياة السياسية الهندية وذلك بفصل الن

د           ) ١( المسلمين عن جمهرة الناخبين  ام الطائفي في الهن ذور االنقس ى من ب ذرة األول هذه هي الب

  . وهو الذي أدى بدوره الى تفاقم الصراع بين الهندوس والمسلمين 
  

ي   منتو انتخب المسلمون  –ي ووفقاً  إلصالحات مورل   د عل اني     محم انون الث اح في آ جن

اي     ـريعي اإلمبراطوري المرآ  ـفي المجلس التش اً عضو ١٩١٠ ة بومب ثالً  عن مدين  ) ٢( زي مم

ي  وفي خالل إحدى المناقشات داخل المجلس وقعت مشادة بين  ك في     محمد عل اح ونائب المل جن

للهنود المقيمين فيها بالفضاعة ، فرد عليه منتو  ) ٣( الهند منتو ألنه وصف معاملة حكومة الناتال 

أن هذه الكلمات ليست من الكلمات البرلمانية التي تسمع من أعضاء المجالس عند الكالم " قائالً  

  . ) ٤( " على حكومة أخرى 

ا   محمد علي إال أن    م يك اح ل رد       رابر في آداب الحديث م  جن ه ف ذي هو في اً  المجلس ال عي

ورد  ن"  عليه بقوله و أنني طاوعت نفسي         وأراني أبحث عن   . . . عم يا ل وى ل استخدام لهجة أق

ذا المجلس وال أحب أن     ة    لمحة عين ، إال أ   أتخطاه ولكني أالحظ دستور ه ول أن المعامل نني أق

د   وأن الشعور الذيأن يتخيله المتخيل  بها الهنود هناك أقسى ما يمكنالتي أبتلي  تقابل به في الهن

  . ) ٥( " وإجماع  شعور اتفاق 

  

  

  
                                                 

  

 . ٦٨ص  ، ١٩٦٥ ، نورمان بالمر ، النظام السياسي في الهند ، ترجمة محمد فتح اهللا الخطيب ، القاهرة  ) ١( 
(2)  Shahid Rasheed , OP. cit ., P. 25 

إحسان  والية على الساحل الجنوبي الشرقي من القارة األفريقية وآانت مستعمرة بريطانية ، -: الناتال  ) ٣( 
 . ١٨٩، ص ١٩٨٧،   ١ط ، سورية باآستان حياته وسياسته ، دار الفكر ،  حقي ، محمد علي جناح ، باني

   Shahid Rasheed , OP. cit ., P. 25              ؛ ١٠٣ر السابق ، ص عباس محمود العقاد ، المصد ) ٤( 
      ؛ احسان حقي ، تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباآستانية ، مؤسسة الرسالة ،  ١٠٤المصدر نفسه ، ص  ) ٥( 
 . ٣٢٦ت ، ص . د
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وة    ى ق ة عل ى شيء فهي دالل ة أن دلت عل ذه الحادث ي ه د عل اح داخل المجلس محم جن

د الحديث عن        التشريعي فمن يجرأ على تحدي نائب الملك في الهند داخل مجلسه ، وخاصة عن

ى المتحدث ن      معاملة سيئة للهنود  أثير عل ه من ت تج عن ذه   في جنوب أفريقيا وما ين فسه ، إال أن ه

ي   لم يعرف  الحادثة عرفت من د عل ى المجلس التشريعي         محم ه ال ة طريق اح ، وهو في بداي جن

  .وعبرت على مدى قوة هذا الشخص ودفاعه عن القضايا اإلنسانية 

ن لمجلس التشريع  محمد علي جناح عضواً  في ا وبعد انتخاب    ه اال  ي بس ع علي ار  ة وق ختي

  . ) ١( ونواب المسلمين في اهللا آباد للتشاور في قواعد الوحدة  للوساطة بين نواب الهندوس
    

ه داخل المجلس التشريعي        محمد علي ورآز  اء عمل يم أثن ففي  ،جناح اهتمامه نحو التعل

يم   ) Gokhal(  ) ٢( ال دعم جناح مشروع آوبال آريتشا غوخ  ١٩١٣عام  المتعلق بإدخال التعل

اح   وأن دعم عدت هذا المشروع خطراً  بالنسبة لها إال أن حكومة الهند ، اإلبتدائي ي جن محمد عل

ة             ؤال للحكوم ه الس ل بتوجي اره آبط ى إظه افة ال نة إض معته الحس ن س روع زاد م ذا المش       ه

يالً      اً صغير اً فيما لو أن ولد"  بقوله ة قل راءة والكتاب د مشاغب    هل  يستطيع الق ا بع  اً سيصبح فيم

ي و إن ال  ؟ " اً سياس ا ل ؤاله األول فيم ى س ين تحت وأضاف ال اء المالي ي إبق تمر ف ة ستس  حكوم

ك هل    األقدام مخافة المطالبة بمزي انية    د من الحقوق وتساءل حول ذل ذه هي روح اإلنس ى  ه وعل

ه عضو    محمد علي ن قبل هذه المشادة الحامية ممن رغم ال  اً جناح داخل المجلس التشريعي آون

  . ) ٣( إال أن وجود األغلبية فيه المؤيدة للحكومة لم تؤيد قانون التعليم االبتدائي ،فيه 

                                                 
 .  ١٠٣عباس محمود العقاد ، المصدر نفسه ، ص  ) ١( 
وأصبح  ١٩٠٥وهو أستاذ في جامعة بومباي مؤسس جمعية خدام الهند عام  ١٩١٥ – ١٨٦٦: غوخال  ) ٢( 

ً غوخال خالل السنوات الثالث عشرة األخيرة من حياته عضو في المجلس التشريعي اإلمبراطوري ، ولم  ا
تى تزعم جماعة المعتدلين في حزب المؤتمر بدون منازع حوقد . يتردد غوخال في انتقاد السياسة البريطانية 

  ؛  ١٠٨ – ١٠٧نورمان بالمر ، المصدر السابق ، ص .  ١٩١٥وفاته عام 
Matiur Rahman , OP. cit ., P. 153. 
( 3 ) Ian Bryant Wells , Jinnah Early Politics Ambassador of Huindu Muslim Unity , 
Delhi , 2005 , P. 75 .  
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ي   انضم وقد       د عل ام      محم ى الرابطة اإلسالمية ع اح ال السكرتير  بتشجيع من    ) ١( ١٩١٣جن

ي    ) ١٩٤٧ – ١٨٧٤( وزير حسن  الجديد للرابطة اإلسالمية د عل  المدرس  )٢(والصحفي ، محم

ذين الشخصين     محمد علي وافق  وقد  عليكرة في مدرسة ى طلب ه جناح على االنضمام بناء عل

د  بعد تعديل دستور الرابطة وإدخال الحكم الذاتي آأحد أهداف الرابطة  االسالمية وبانضمام محم

   .  ) ٣( آسبت الرابطة الشخصية األقوى  علي جناح

  

  

  

  

@ @@ @
@ @@ @

                                                 
  . ٣٩٤، ص  ١٩٩٠،  ١المغولي ، االسكندرية ، ط محمد نصر مهنا ، اإلسالم في آسيا منذ الغزو  ) ١( 
سياسي وصحفي درس في عليكرة وأآسفورد وآان محرراً  لصحيفة )  ١٩٣١ – ١٨٧٨(  -: محمد علي  ) ٢( 

ليلى ياسين . الرفيق باللغة االنكليزية وصحيفة هامدرا باللغة االوردية ، آان له دور آبير في حرآة الخالفة 
  للمزيد عن محمد علي ينظر ،  . ٢٣٢حسين ، المصدر السابق ، ص 

Kashmiri Bazar , sheikh Mahamad Ashrah , My Life of Maulana Mohamed Ali , 
Lahoer ,N.D,P.46 
( 3 ) Ikram , OP . cit . , P . 343; Matiur Rahman , OP. cit ., P.2740 . 
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@ @

sÛbrÛa@szj¾a@ @
@ @

@ÑÓìß@ïÜÇ@†àªbÈÛa@lŠ§a@Êü†ãa@åß@bäuòî½@@@@@@@@@@@@@@@@

@pa‰ìİnÛa@óÜÇ@bçŠqcë@μëþaòîbîÛa@@†äa@¿QYQT@@M@QYQX@ @
    

ا الحرب في     ١٩١٤آب  ٢عند اندالع الحرب العالمية األولى في  آب  ٤ودخول بريطاني

ا    ١٩١٤ ا والنمس ى الماني رب عل ا الح دي    ) ١( باعالنه دعم الهن ى ال ة ال ا بحاج ت بريطاني ، آان

دي        لم عكس الجن دي المس خاصة في مجال التجنيد ، إال إنها آانت تعاني صعوبة في آسب الجن

لمين أخوانهم       الهندوسي ، ألن  ة المس يهم مقاتل ا  ( الهنود المسلمين آان من الصعب عل ألن ترآي

ة  " من اجل هذا فقد أعلنت بريطانيا  ) في ذلك الوقت آانت تشكل دولة الخالفة اإلسالمية أن دول

  . لتسهيل عملية تدفق المتطوعين المسلمين" الخالفة في خطر ويجب على المسلمين إنقاذها 
  

ي    د عل د محم ذل  وج د ، وب ب الهن ديم مطال بة لتق دالع الحرب فرصة مناس ن ان اح م   جن

ؤتمر د م داً  لعق اي  اً جه ة بومب ي مدين اً  ف ؤتمر والرابطة اإلسالمية مع د  يضم حزب الم لتوحي

استمالوه لهم بأموالهم  سدوفشل في ذلك التهام المسلمين له بان الهن همطالب آال الهيئتين ، إال أن

د وتوحدهم   ، وآان ذلك فرصة م را التي    ناسبة لتعاون أآبر الكيانين السياسيين في الهن ضد انكلت

  . ) ٢( آانت في حاجة الى مساعدة الهند في الحرب 

                                                 
 – ١٩١٤موسى محمد ال طويرش ، تاريخ العالم المعاصر من الحرب العالمية األولى الى الحرب الباردة  ) ١( 

   . ٣٢، ص  ٢٠٠٩،  ، مؤسسة مصر مرتضى ١، ط  ١٩٧٥
  . ٤٧ص  ،ت .د ، منشورات دار مكتبه الحياه ،  محمد علي جناح باعث باآستانمحمد حسن األعظمي ،  ) ٢( 
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أس     م يي ي  ل د عل بح     محم عب وأص ب الش ديم مطال ي لتق ه السياس ن عمل اح ، م                  جن

دن لشرح القضية   ى لن ة ال ة المتوجه ة الهندي يس البعث ةرئ ة تضم  ) ١(  ،الهندي ذه البعث ت ه وآان

ذهات باس  الي يهوب نهم البنغ ؤتمر وم زب الم يات ح ار شخص ن آب ة م  –١٨٥٩( و ـمجموع

ات راي) ١٩٢٤ رو    ،و الل جب ورد آ ة الل ة البعث د مقابل              )  ١٩٤٥ – ١٨٥١) (  Crewe( وبع

ي    د ف ذي وج ي  ال د عل ذا     محم م ه ع ، رغ ين الجمي دث ب ل متح اح أفض ة   جن ة البعث ان مهم                   ف

ن         م يك رب ، ول ي الح ز ف غال االنكلي ل النش ت بالفش د انته داق نهم ح الحات  م رث باإلص                  يكت

  . ) ٢( الهندية 

دي    ان غان ه آ ت نفس ي الوق اهد    ) ٣ (    ) (Gandhiف دالع الحرب وش د ان دن عن ي لن ف

ورد آرو      ى الل الة ال الطالب االنكليز وهم يتطوعون للخدمة في الجيش حتى أن غاندي آتب رس

اء            د انته ة بع ديم المطالب الهندي ل تق ال اإلسعاف مقاب ى أعم دريب عل يعبر فيها عن استعداده للت

ا آل من يو        الحرب ،  ا إليه رق إسعاف ودع دي ف رأي وآانت      وفعالً  شكل غان ذا ال ى ه ه عل افق

ل       رو قب ورد آ ى أن الل ات ، حت ان والوالي ع األدي ن جمي ذه م عاف ه رق اإلس تجابة لف اك اس هن

                                                 
 . ٦٥عباس محمود العقاد ، المصدر السابق ، ص  ) ١( 
 . ٦١ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  ) ٢( 
ببلدة بورمندار آان  ١٨٦٩تشرين األول  ٢ولد في )  ١٩٤٨ – ١٨٦٩( موهانداس آارماشند  -: غاندي  ) ٣( 

وبعد  ١٨٩١أبوه من رجال اإلدارة ، أوفده الى انكلترا لدراسة القانون بجامعة لندن ورجع الى الهند عام 
في مدينة جوهانسبرغ ، ثم عمل ضد التفرقة العنصرية ، عامين انتقل الى جنوبي أفريقيا واشتغل بالمحاماة 

نظم مظاهرات ضد  ١٩١١نظم فرق من الهنود هناك للعمل مع الصليب األحمر وفي عام  وأثناء حرب البوير
، وبعد  ١٩١٥القوانين التعسفية ، وسافر الى لندن عند نشوب الحرب العالمية األولى ورجع الى الهند عام 
لعصيان المدني الحرب قام بحرآة عدم التعاون وتسيير المظاهرات ، ثم مقاطعة البضائع وإحراقها ثم تنظيم ا

قاد مسيرة الملح لمعارضة  ١٩٣٠بالسجن في احمد آباد مدة ست سنوات وفي عام  ١٩٢٢وحكم عليه عام 
ثم قاد العصيان  ١٩٣١قانون احتكار الملح فسجن عاماً ، وخرج ليشترك في مؤتمر المائدة المستديرة في لندن 

آانون الثاني  ٣٠د متعصب هندوسي في سنتين وأخذ بتوجيه حزب المؤتمر واغتيل على يالمدني فسجن 
  . ١٤ص ،١٩٥٦، بيروت ،  ٣قدري قلعجي ، غاندي أبو الهند ، ط .  ١٩٤٨
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دي   من التردد بعد مشاهدته  عرض غاندي مع شيء  ود غان ة        ) ١( جه د تمت تلبي د فق ا في الهن أم

ـ       د ب دي أيضاً  وشارآت الهن ا التي وعدت     ١٫٢٠٠٫٠٠٠دعوة غان دي لبريطاني م ذاتي    جن بحك

  . ) ٢( واسع للبالد 

ي   آان هذا هو االختالف األول بين    د عل دي  محم اح وغان ي ج  ن ، إجن د عل ان   محم اح آ ن

ذي ح     دي ال تمالة  يرى أن اندالع الحرب فرصة للمطالبة بالحقوق الهندية على عكس غان اول اس

ة       اللورد آرو بتشكيله  ذ المطالب الهندي ل تنفي المجهود الحربي مقاب فرق اإلسعافات والمساهمة ب

  . بعد انتهاء الحرب 

ك للعالج من داء الجنب        غادر غاندي بريطانيا بعد أن أمضى فترة من الزمن فيها ، وذل

ه    ا مع على ظهر سفينة تابعة لشرآة بواخر أبي ود حامالً  معه الفاآهة المجففة التي آان قد جلبه

  . ) ٣(  يا بعد بقاءه فيها لمدة عشرين عاممن جنوب أفريق
    

ي     اي ف ى بومب دي ال اني   ٩وصل غان انون الث ال   ١٩١٥آ تقبال األبط تقبل اس      ) ٤( فاس

ه الصحية             ل رغم ظروف ى الحف ه غوخال وجاء بنفسه ال د رتب ل وأن حفل االستقبال هذا آان ق

جناح وعند ترحيب جناح بغاندي رد عليه قائالً  محمد علي وحضر حفل االستقبال  ) ٥( ،الصعبة 

ة "  يس من منطق لماً  ل ه وجد مس ه مسرور في ان بها ان ا س رأس جمعيته ل ي أن  ) ٦( " فحسب ب

                                                 
 . ٤٠٣ – ٤٠٢، ص  ٢٠٠٧، بيروت ،  ٧جاربي مع الحقيقة ، ترجمة منير البعلبكي ، ط تقصة غاندي ،  ) ١( 
القرن العشرين ، العالم بين الحربين ؛ بهيج بحلس أحداث  ٦١قدري قلعجي ، المصدر السابق ، ص  ) ٢( 

 . ٦٦، ص  ٢٠٠٤، بيروت ،  ١، ط  ٢العالميتين ، جـ
       ، المصدر السابق؛ بهيج بحلس ،  ٤٠١غاندي ، قصة تجاربي مع الحقيقة ، المصدر السابق ، ص  ) ٣( 

 . ٦٦ص 
  ؛٧٥،ص ١٩٧٤المصرية العامة للكتاب ،  ، الهيئة)٢(ندي قديس السياسة ، قادة الفكر غافؤاد محمد شبل ، ) ٤( 

Allen Hayes Merriam, Gandhi VS Jinnah the Debate over the Partition of India , 
Calcutta , 1980 , P. 32 . 

  . ٤١٧غاندي ، قصة تجاربي مع الحقيقة ، المصدر السابق ، ص  ) ٥( 
 . ٦٣ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  ) ٦( 
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ى أن            ه ال تقبال ينتب ل االس ان في حف ذا جعل آل من آ ي   تصريح غاندي ه د عل ان   محم اح آ جن

  .الدين الذي ينتمي له مسلماً  أي أن غاندي أراد منذ البداية أن يعرف آل شخص ب

ع أن في   ي الواق د عل ك محم ى ذل د ساعده عل اهير وق ادة الجم ى قي ان يطمح ال اح آ جن

ه         ه داخل المجلس التشريعي إال ان اة وعمل ه بالمحام أسلوبه وطريقته في الكالم ونجاحه في عمل

ين اصطدم بخصم قوي وعنيد وذآي واستطاع التغلغل    ل مجي      ب ود حتى قب ول الهن وب وعق ه  قل ئ

اك  . الى الهند  حيث أن السنوات العشرين التي قضاها في جنوب أفريقيا ودفاعه عن الفالحين هن

  . جناح وذ البداية هناك غاندي منقد ساعده على ذلك فأصبح 

د عن        ١٩١٦شهد عام  ين األوساط الشعبية داخل الهن محاولة لنشر فكرة الحكم الذاتي ب

 Anni( ) ٢( وعصبة أني بيزانت     ) Tilak( ) ١( الك يلتنظيمات التي آان منها عصبة تطريق ا

Besant  (   اوض      ١٩١٦نيسان   ٢٣وقد شكل تيالك أولى العصبتين في يالك يحاول التف ان ت آ

م    الى الرجاع المتطرفين  حزب المؤتمر فأدرك أن هذه العملية تستغرق وقتاً  فشكل عصبة الحك

                                                 
قائد سياسي عارض التدخل الحكومي في طقوس الهندوس )  ١٩٢٠ – ١٨٥٦( بال هاهندار ، : تيالك  ) ١( 

تزعم الجناح المتطرف داخـل المؤتمر ونفي من  ١٨٩٨ – ١٨٩٧االجتماعية واعتقـل بتهمـة العصيـان في 
الحكم وشكل عصبة  ١٩١٦رجع الى حزب المؤتمر الوطني )  ١٩١٤ – ١٩٠٨( الهند لمدة سـت سنوات 

  ؛ ٢٢٨ن حسين ، المصدر السابق ، ص ليلى ياسي. الذاتي 
Frank Moraes , OP. cit . , P. 34 . 

 ١٨٩٠من أعضاء الجمعية الشيوعية البريطانية ، قدمت الى الهند عام  -:  ١٩٣٣ – ١٨٤٧: اني بيزانت  ) ٢( 
أسست الكلية المرآزية الهندوسية في  ١٩٣٣ – ١٩٠٧وأصبحت رئيسة فرع الجمعية للفترة بين عامي 

لنشاطها السياسي ولم  ١٩١٧اعتقلتها حكومة مدراس عام  ١٩١٦بيناراس آما شكلت عصبة الحكم الذاتي عام 
تخرج من السجن إال بفضل جهود جناح ، وأدى احتجازها الى تحسين صورتها وزيادة شعبيتها وعند إطالق 

دورة حزب المؤتمر في العام نفسه وآانت معارضتها الشديدة لسياسة انتخبت رئيسة ل ١٩١٧سراحها عام 
خولة طالب لفتة محسن الحميداوي ، العالقات الهندية السوفيتية . غاندي سبباً  في ابتعادها عن حزب المؤتمر 

  ؛ ٦٦، ص  ٢٠٠٦، أطروحة دآتوراه غير منشورة ، آلية اآلداب ، جامعة البصرة ،  ١٩٦٤ – ١٩٤٧
    Aan Bryant wells , P . 62   
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ذاتي  ا    ) ١( ال ي بون اطها ف اراثي ونش ن الم م لعصبته م ى دع يالك عل د ( وحصل ت ) وسط الهن

  . ) ٢( همت هذه العصبة في إعطاء تيالك القاعدة لنشاطه السياسي اسو

ام         ول ع دراس أيل وآانت عصبتها    ١٩١٦أما العصبة الثانية فشكلتها أني بيزانت في م

د في    متمرآزة بشكل آبير على قوة شخصية أني بيزانت نفسها وآان هدفها هو تحقيق فوائد للهن

ة   ل اإلدارة البريطاني فها    وآ. ظ بتها بوص ون عص د أن تك ت تري ت بيزان زب   اً رابطان ين ح ب

  . ) ٣( المؤتمر ولجنة المؤتمر الهندية البريطانية 
  

ة        ا حرآات ثوري ى أساس إنه ى آال العصبتين عل ة نظرت ال إال أن السلطات البريطاني

ى     وليست منظمات  روع لعصبة بيزانت ال دراس    اً فرع  ٣٢دستورية إضافة الى انتشار ف في م

ين الشباب وإصدارها     في حين تيالك أسس ستوحدها  لجان فقط ، آان لهذه اللجان دور آبير ب

  . ) ٤( للكراسات آمحاولة إلثارة وإفهام الشباب بفكرة الحكم الذاتي 
  

وحكم  ١٩١٥انون الدفاع عن الهند عام من اجل هذا فقد أتهم تيالك بالتحريض بموجب ق

ـ      د ب انون السلوك الجدي درها عليه بموجب ق ة وسنة واحدة سجن       ٢٠٫٠٠٠ غرامة ق ة هندي روبي

ي   وبفضل جهود  د عل ة نجح        محم ه في قاعة المحكم دفاع عن اح في ال م عن   في   جن      اسقاط الحك

  . ) ٥( جناح الى المحكمة العليا محمد علي تيالك بعد التماس قدمه 
  

دوس وا         ان ، وضع الهن ر وضوحاً  للعي ار الحرب أآث ة   عندما أصبحت آث لمين نهاي لمس

ي  وبدعوة من  ١٩١٥في آانون الثاني مؤقتة لمنافساتهم  دت آل من الرابطة      محمد عل اح عق جن

                                                 
بقيادة اسحق  ١٨٧٠آذلك آانت عصبة بيزانت ترى نفسها من طراز العصبة االيرلندية التي تشكلت عام  ) ١( 

                                            Aan Bryant wells , OP . cit . , P. 62بكت حيث آان هدفها الرئيسي هو االيرلنديين ، 

  . ٣٢ياسين حسين ، المصدر السابق ، ص ليلى  ) ٢( 
( 3 ) Ian Bryan wells , OP . cit . , P. 62 . 
( 4 ) I Bid , P. 63 .   
(5) Syed Sharifuddin Pirzada , OP. cit ., P. 10 . 
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اي    ـاً  في بومب ي   ورأى  ) ١(  ،اإلسالمية وحزب المؤتمر جلستهما السنوية مع د عل اح أن  محم جن

د  محمد علي يتقـدم الجميع بمطالبهم وقدمـت الرابطة مشروعاً  برئاسة  جناح في اجتماعها المنعق

ي  انون األول  ٣١ف و   ١٩١٦آ ة لوآن ي مدين زب اوص)  Pact   Lucknow(  ) ٢( ف دق ح

د ، على مشروع الرابطة  ١٩١٦آانون األول عام  ٢٦المؤتمر في اجتماعه المنعقد يوم   وبهذا فق

دم آل   تحا ة وق ى ا      لفت القوى الوطني ا خطة لإلصالحات الدستورية ال ـة   منهم ة البريطاني لحكوم

د       تقبلي للهن ان  .  ) ٣( على شـرط أن تقـوم هذه الحكومة بادماج هذه الخطة في أي دستور مس وآ

   -:  ) ٤(  ما يأتي جناح قد صاغ بنود لوآنو الذي تضمن علىمحمد علي 

  

ـ    – ١ ريعي ب س التش ي المجل اء ف دد األعض دد ع واً )  ١٥٠ – ١٠٠( ح اليم  عض بة لألق بالنس

ـ   عضواً  )  ١٢٥ – ٥٠( الكبيرة وفي األقاليم المتوسطة حدد بـ  ، أما األقاليم الصغيرة فقد حدد ب

ا  عضواً   ) ٧٥ – ٥٠(  لمين فيه بة األعضاء المس ت نس اب و  ٪ ٥٠وآان ي البنج ي  ٪ ٤٠ف ف

  .في بومباي  ٪٢٢في مدراس و  ٪ ١٥في المقاطعات المتوسطة و  ٪ ٢٩البنغال و 
  

اً  وأن يكون نصف عدد أعضاء            – ٢ ة حاآم أو مساعد للحاآم معين أن ال يكون في أي مقاطع

ز            ه ، وهو آل أعضاء المجلس من االنكلي ان معموالً  ب ا آ مجلس الشورى من الهنود بعكس م

  . وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات 
  

                                                 
( 1 ) Abdal Qadir Khan , Pakistan Studies , Islamabad , 2006 , P. 12 . 

  لوآنو اسم بلدة تقع في البنجاب ؛  ) ٢( 
Sarfaraz Hussair Mirza , Hinda – Muslim , OP. cit ., P. 94. 
 

( 3 ) Muhammad Rufiqae , Pakistan Studies , Islamabad , 2008 , P. 8 . 

( 4 ) Ishtiaq Husain Qureshi , The stru ggLe for Pakistan , Karachi , 1974 , P. 46 . 
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ون من    )  ١٥٠( يكون عدد أعضاء المجلس التشريعي المرآزي في دلهي    – ٣ عضواً  وينتخب

ائل     ه المس دم من أعضاء المجالس التشريعية للمقاطعات ، وينتخب رئيس المجلس وال يعين ، وتق

  .التي تتعلق بالهند آلها ال بمقاطعة خاصة 

  .الهنود يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الوزراء للحاآم العام من  – ٤

ى مي    لمين عل ة المس ل       رغم موافق د من قب ه انتق و إال ان اق لوآن ال   مث د إقب ى أساس أن    ) ١( حم عل

ك       ال ذل ال والبنجاب ويصف إقب اق  المسلمين يشكلون أآثرية في البنغ لمين     الميث دمر المس ه ي بان

  . ) ٢( من حق األغلبية ألنه حرم غالبية المسلمين في هذين اإلقليمين 

د       من ناحية ثانية عدّ  اة السياسية في الهن  . ) ٣( ميثاق لوآنو نقطة انطالق في تطور الحي

ة ساروج      ه الشاعرة الهندي دو نولجهود جناح في آتابة بنود ميثاق لوآنو فقد أطلقت علي  ) ٤( ي ناي

  . ) ٥( لقب سفير الوحدة الهندوسية اإلسالمية 

                                                 
في بيئة دينية وأسرة ونشأ  ١٨٧٧أيلول  ٩حمد اقبال في مدينة سيالكون بمقاطعة البنجاب في مولد : حمد إقبال م ) ١( 

آشمير المسلمة اعتنق أفرادها الدين اإلسالمي منذ عدة قرون وتلقى اقبال تعليماً  دينياً  ثم سافر الى الهور صوفية من 
نكليزية ، وظهرت موهبته في نظم الشعر باللغة االوردية وتخرج منها عام والتحق بالكلية الحكومية فيها واتقن اللغة اال

ً  في نفس الكلية وفي عام  ١٨٩٩ عام وحصل على درجة الماجستير ١٨٩٧ سافر الى أوربا  ١٩٠٥وعين مدرسا
لغات مما ووصل الى انكلترا واستقر في آامبرج حيث درس الفلسفة والقانون ، وله صالت عديدة مع المستشرقين في ال

أدى الى إجادته اللغة الفارسية واستقر في ميونخ وحصل منها على الدآتوراه في الفلسفة عاد بعدها الى بالده عام 
واشتغل بالتدريس وآان األب الروحي لباآستان والسبب األول إلظهار دولة باآستان الى حيز الوجود ، وذلك  ١٩٠٨

له رسائل  ١٩٣٠ا باآستان في رئاسة الجتماع الرابطة اإلسالمية عام بإشارته الى تحديد المناطق التي تكونت منه
وله عدة دواوين شعرية رنين الجرس وضرب الكليم جناح جبريل وهدية  ١٩٣٨توفي عام  ١٩٣٧متبادلة مع جناح عام 

، ترجمة حازم حمد اقبال ، األعمال الكاملة لشاعر اإلسالم ، باالوردية م. الحجاز ودواوينه بالفارسية واالوردية 
  . ٩ – ٧، ص  ٢٠٠٥، القاهرة ،  ١محفوظ ، ط 

( 2 ) Muhammad Rufique ,OP . cit . , P. 18 . 
  . ١٨الم والمطبوعات ، المصدر السابق ، ص منشورات مديرية األف ) ٣( 
ولدت في أسرة برهمية قرب حيدر آباد وأتمت دراستها االبتدائية والثانوية  - :  ١٩٤٩ – ١٨٧٩: ساروجني نايدو  ) ٤( 

لتندمج بالحرآة الوطنية  ١٨٩٨ذهبت الى آامبردج إلآمال دراستها وعادت للهند عام  ١٨٩٥الهند في عام بس رافي مد
نتخبت رئيسة لحزب المؤتمر التقت بغاندي ألول مرة في لندن وعندها أصبحت تلميذته المخلصة وا ١٩١٤في عام 

وشارآت مع غاندي في مسيرة الملح ولقبت بسيدة الهند العظيمة لم ينشر لها سوى  ١٩٢٥ – ١٩٢٠الوطني الهندي عام 
  . ١٧٤، ص  ١٩٧٢ الكويت ، ، ١٦٩فائزة عبد المجيد ، مجلة العربي ، العدد . ثالث دواوين من الشعر 

                                                                       Abdul Qadir Khan , OP . cit . , P. 21نقالً  عن  ) ٥( 
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تسوية الخالفات الهندوسية اإلسالمية إال ووضعه أسس ا قيل عن ميثاق لوآنو إال انه رغم م      

  . ) ١( انه فشل في إحالل السالم الدائم في شبه القارة الهندية 
    

ـب        ت قري ي وق ذاتي ف م ال د الحك نح الهن ـة بم ة البريطاني و الحكوم اق لوآن ب ميث                 وطال

د  "  ة الشريك الن ى مرتب ة ال ة من وضع التبعي يم اإلمبراطوري ادة تنظ دى إع د ل ي الهن أن ترتق ب

ن ادو   وتماشياً  م ) ٣( " األخرى  ) ٢( للدومنيون  ذاتي أعل م ال ا ع فكرة الحك  Edwin( و يغن مونت

Montagu  (    د ؤون الهن ة لش ر الدول وم    )  ١٩٢٢  – ١٩١٧( وزي س العم ام مجل ان أم بي

ي اني ف د  ١٩١٧آب  ٢٠ البريط ة بالهن ة المتعلق ه أسس السياس دد في ا التطور " ح فوصفها بأنه

ون   دريجياً  تك د ت ؤولة بالهن ة مس اد حكوم ى إيج ذي يرمي ال ذاتي ، ال م ال ام الحك دريجي لنظ الت

  . ) ٤( " جزءاً  ال يتجزأ من اإلمبراطورية 

وتنفيذاً  لهذا اإلعالن ذهب مونتاغيو الى الهند لدراسة أوضاعها واالتصال أيضاً  بالقادة   

فورد  ع جلمس ود وتباحث م د  )  Chelmsford( الهن ي الهن ك ف ب المل )  ١٩٢١ – ١٩١٦( نائ

ارة   عن  إضافة الى الساسة البريطانيين الموجودين هناك وصدرت هذه اإلصالحات التي هي عب

   -:  ) ٦( وتضمن  ) ٥( جلمسفورد  م تقرير مونتاغيوتقرير عرف باس

                                                 
  . ٣٥، ص  ١٩٨٩،  ٧محمود شاآر ، باآستان ، بيروت ، ط  ) ١( 
آل دولة مستقلة من دول الكومنولث البريطاني ، باستثناء المملكة المتحدة تعترف بالعاهل  -: ون ينالدوم ) ٢( 

ً  لها ، وبموجب ذلك تتحول الهند من دولة مستعمرة للتاج البريطاني الى نظام األمالك  البريطاني رئيسا
المستقلة ، وعند أعطائها وضع الدومينون فتنظم العالقة بينها وبين التاج البريطاني حسب قانون وستمنستر 

ون يتمتع ينمع ذلك فان الدومومينون إال انه ويعتبر ملك انكلترا السلطة العليا في آل د ١٩٣١الصادر عام 
الهند ونظام الدومنيون ، مجلة الثقافة العدد . رية بحريات واسعة بالتمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات التجا

 .  ١، ص  ١٩٤٧تموز  ٢٩،  ٤٤٨
 . ٣٣٠صباح ممدوح آعدان ، المصدر السابق ، ص  ) ٣( 
عصر الحديث من ظهور البرجوازية األوربية الى الحرب عبد العظيم رمضان ، تاريخ أوربا والعالم في ال ) ٤( 

 .  ٢٣١، ص  ١٩٥٠، نور الدين داود ، محنة في الفردوس ، بغداد ،  ٣٣٥، مصر ، ص  ٢الباردة ، جـ 
  ؛  ٤٨ين حسين ، المصدر السابق ، ص ليلى ياس ) ٥( 

Anindia Mohomedan , Theodore Morison , British India form Queen Eelzabeth to Lord 
Reading , London , 1936, P. 526 . 

منشورة ،  ، رسالة ماجستير غير ١٩٩٧ – ١٩٤٧ستار جبار عالي الدليمي ، تطور النظام السياسي في باآستان  ) ٦( 
  . ١٤، ص ١٩٩٨آلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 
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وان            – ١ دة بعن ة جدي د وإحداث وظيف د ومجلس الهن ر الهن ى صالحيات وزي إدخال تعديالت عل

  .مفوض الهند يكون مرآزها لندن 

م    – ٢ ة ويظ س الدول ين األول مجل كيل مجلس س    ٦٠تش اني مجل اً  والث اً  ومعين واً  منتخب عض

ارة إذ يمارس   عض ١٥٠تشريعي يضم  واً  منتخباً  ويعد هذا المجلس األول من نوعه في شبه الق

  .فيه حق االنتخاب 

إن ذلك سيكون  " جناح عنه محمد علي قال  ١٩١٨وعند نشر تقرير مونتاغيو في تموز   

لمين أن ال     "  ايضاً  ويضيـف" راجا بريطاني إحالل راجا هندي محل  قلت ألصدقائي من المس

ك         دوس وذل اون مع الهن ادآم عن التع افتكم وأبع يخافوا أن ذلك شيء وضعه أعدائكم أمامكم إلخ

  . ) ١( " أمر ضروري إلقامة حكومة ذاتية 

ي  وعقب نشر التقرير جرى تعاون بين الرابطة وحزب المؤتمر وحضر    اح  محمد عل جن

ر          ١٩١٨اجتماع مجلس الرابطة في آب  ؤتمر حول تقري من اجل مناقشة مفصلة مع حزب الم

صول الى تفاهم عام إن هدف هذا االجتماع هو الو" جناح محمد علي مونتاغيو جلمسفورد وقال 

ة          فيما يتعلق به ة الحكوم رى الطريق الواضح إلقام ة يجب أن ت ة البريطاني وأضاف أن الحكوم

  . ) ٢( " د الذاتية التي هي طلب موحد للشعب في هذه البال
  

ي  لم يكن    ذي عارض      محمد عل د ال اح هو الوحي ل     جن اغيو جلمسفورد ب إصالحات مونت

أتِ     أيضاً  وآخرين إال أن مع ) ٣( عارضها سابرو  م ت ر اإلصالحات ل  ) ٤( بنتيجة   ارضتهما لتغيي

ان  ذاتي وآ م ال ى الحك و الحصول عل د وه ى هدف واح لمين عل دوس والمس ا جمعت الهن ولكنه

  . جناح في ذلك يسعى للوحدة الهندوسية اإلسالمية ويبذل آل جهده للوصول إليها محمد علي 

  

                                                 
( 1 ) Ian Bryant wells , OP . cit . , P. 61 .  
( 2 ) Ibid , P. 61 – 62 . 

  . ٥٤المستشار في مجلس نائب الملك ، ليلى ياسين حسين ، المصدر السابق ، ص  ) ٣( 
  . ٥٠، ص  ١٩٩٢،  ١علي شعيب ، سلسلة قادة الفكر ، بيروت ، ط  ) ٤( 

  



Ùæù]<Ø’ËÖ]< <
†äa@¿@òîä ìÛa@‰ŠznÛa@ò×Šy@¿@bäu@ïÜÇ@†àª@‰ë…@ @

QYPT@–@QYQY@ @
 
 

  
  ٣٣   

 

ين      م ب د انقس فورد فق اغيو جلمس ر مونت ن تقري ؤتمر م ى موقف حزب الم بة ال ا بالنس أم

اي للنظ      وطني في بومب ؤتمر ال ر ـر في تقري  ـمعارض ومؤيد له ففي أثناء انعقاد دورة حزب الم

اني       و قاطعـمونتاغي م في تشرين الث  ١٩١٨المعتدلون المؤتمر ودعوا الى عقد مؤتمر خاص به

ي   لتأي وة ف دوه خط ذي وج رار ال ذا الق د ه ؤولة  ي ة مس اه حكوم ح أن و . ) ١( اتج ن الواض م

ة        ة الوطني ادة الحرآ ال معظم ق ة آلم ود في      اإلصالحات جاءت مخيب ادة الهن د ورأى الق في الهن

ا        أعقاب الحرب التي انتصرت فيه    اً  لبريطاني اخالص ، اعتراف ا ب د فيه ا الهن ا ودعمته ا بريطاني

ا    ع      بالخديعة والثنائية والتخلي عن سياسة اإلصالح التي وعدوا به دة من القم لصالح موجة جدي

   . ) ٢( وبمثابة تحدي لهم فقرروا مقاومتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . ٥٠ – ٤٩ليلى ياسين حسين ، المصدر السابق ، ص  ) ١( 
  . ٣٣٢ص  ان ، المصدر السابق ،صباح ممدوح آعد ) ٢( 
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¾aÉia‹Ûa@szj@ @

@ÑÓìß@ïÜÇ@†àª@bäupüë‰@æìãbÓ@åß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@éîÜÇ@kmŠm@bßë@ @
  

ا       عند اندالع الحرب    تفادة من موارده ك لالس د وذل ا بالهن العالمية األولى اهتمت بريطاني

اء     البشرية واالقتصادية ذا اثن ات الحرب ، وله د      لتغطية نفق ا للهن دمت بريطاني وعود  الالحرب ق

  . ) ١ (ها االستقالل عند انتهاء الحرب الكثيرة منها إعطاؤ
    

دوس    ن الهن وف م ارآة األل ى مش ا أن تحصل عل تطاعت بريطاني ك اس ع ذل ياً  م وتماش

أوربا طاني في ميادين القتال المختلفة في والمسلمين في ساحات القتال للمشارآة في الجيش البري

ل   ٤٠٠٫٠٠٠جندت من منطقة البنجاب وحدها    نهاالشرق األوسط ومصر وأفريقيا حتى أو مقات

  . ) ٢( وعن طريقهم استطاعت تحقيق النصر بهم 

رة قصيرة من       أما ما يخص وضع الهند االقتصادي بعد انتهاء الحرب فقد آانت هناك فت

يم           االنتعاش التجاري ،  ا يخص تجارة الجوت في إقل رة خاصة فيم اح آبي وأدت الى تحقيق أرب

ئة وارتفعت األسعار وارتفعت األجور وجاءت   البنغال ووصلت األرباح الى نسبة المائة في الما

                                                 
 . ٨٣احمد الشربيني ، المصدر السابق ، ص  ) ١( 
  . ٨٤المصدر نفسه ، ص  ) ٢( 

ومن الجدير بالذآر أن بريطانيا استخدمت الجيش الهندي الذي تموله الهند بهدف التوسع اإلقليمي خارج الهند 
وسيام  مهمة لشن الحمالت على أفغانستان والماليو ةعشر آلفوا هذا الجيش بتسع ١٩٢٠ – ١٨٣٨فبين عامي 

ستافريانوس ، التصدع العالمي العالم الثالث يثب عن . الحرب العالمية األولى  والتبت والشرق األوسط اثناء
 .  ٢٤٥، ص  ١٩٨٨، دمشق ،  ١، ط  ١ترجمة موسى الزغبي وعبد الكريم محفوظ ، مجلد  ،الطوق
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ال في             اءة ألحوال العم ك إس ى االنخفاض ورافق ذل ل ال ة تمي األزمة وأخذت المشاريع التجاري

ر          ار آبي ك انتش ق ذل ي اودة ، وراف ت ف وءاً  آان ة س ر الحال ين ، إال أن أآث انع والفالح      المص

  .للبطالة 

 الهند نجد مشارآة شعبية من أوساط المجتمع نتيجة لهذه األوضاع التي مرت على سكان  

ى الضائقة االقتصادية        ) ١( من هندوس وسيخ  آله ود ال ومسلمين في العمل السياسي والسبب يع

ا بسبب الحرب وخوفهم من       التي مروا بها ، إال أن المسلمين آانوا هم األآثر نقمة على بريطاني

  . ) ٢( ضياع المدن المقدسة في مكة والمدينة وبيت المقدس 

رئيس         ادئ ال اك مب ه آانت هن  Wilson(  ) ٣( ولسون توماس وودرو  إضافة الى هذا آل

Thomas Woodrow   ( األربعة عشر المتعلقة في حق الشعوب في تقرير مصيرها )٤ ( .  
                                                 

تعني آلمة سيخ اتباع المصلح ، وترجع بداية الحرآة الوطنية السيخية الى القرن الخامس عشر : السيخ  ) ١( 
الميالدي عندما شرع مؤسسها ناتلك ليبشر بها آحرآة دينية اصالحية هندوسية ويؤآد فيها على ما هو مشترك 

ً  في البنجاب ومع بداية وعام بين الهندوسية واالسالم من مباديء ويدعو الى ضرورة توحيد العقيد تين معا
القرن السابع عشر اخذت تلك الحرآة االصالحية الدينية في التبلور والتحول الى عقيدة ثالثة بجانب الهندوسية 

اوصى المعلم السيخي جوروا تباعه بحمل  ١٦٩٩واالسالم وادى ذلك الى ظهور طائفة السيخ ، وفي عام 
الحميد عبد العال ، تاريخ السيخ الديني والسياسي من القرن الخامس عشر  ينظر ، خليل عبد. للمزيد . السالح 

  . ١٤، ص  ١٩٨٧، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  ١٨٤٩ – ١٤٩٩الى القرن التاسع عشر 
الل نهرو ، لمحات من تاريخ العالم ، ترجمة نخبة من األساتذة الجامعيين ، منشورات المكتب  جواهر ) ٢( 

 . ٢٦٦ص  ،ت .د  ،للطباعه والنشر والتوزيع ي التجار
       الرئيس الثامن والعشرون للواليات المتحدة األمريكية )  ١٩٢٤ – ١٨٥٦( توماس وودرو : ولسون  ) ٣( 
برئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي  ١٩١٣درس القانون ومارس المحاماة وفاز عام ) ١٩٢١–١٩١٣(

عرفت بالحرية الجديدة ، حاول االحتفاظ بالحياد خالل الحرب العالمية األولى لكن نفذ سلسلة من اإلصالحات 
في رسالة الى الكونغرس مبادئه األربعة عشر لعقد  ١٩١٨آانون الثاني  ٨سياسته فشلت أعلن ولسون في 

           الصلح ، وشارك بها في مؤتمر الصلح لكن معاهدة الصلح جاءت مخيبة لآلمال ونصح في إنشاء عصبة
األمم ، وبعد رفض مجلس الشيوخ المصادقة على معاهدة فرساي اضطر بعدها الى اعتزال السياسة لغاية 

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  ١عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة الجزء السابع ، ط . وفاته 
 .   ٣٤٦، ص  ١٩٩٤

 ،دار الكتاب الجامعي  ، ٥ط التاريخ األوربي الحديث والمعاصر ،  عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ، ) ٤( 
 . ٢٤٢ – ٢٤١ص  ، ١٩٩٥ القاهرة ،
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ا        اسآل هذه العوامل  ى م ى اختالف طوائفهم للحصول عل د عل همت في إثارة شعب الهن

  .قدمته بريطانيا من وعود خاصة فيما يتعلق بحق الهند في الحكم الذاتي 

اء         وبعد انتهاء الحرب ا   ود أثن دمتها للهن ي ق ا الت ا بوعوده م تفِ  بريطاني لعالمية األولى ل

م        ة له الوعود المقدم ا حتى تفي ب ل أن   ) ١( الحرب وعليه فقد أخذ الهنود بالضغط على بريطاني ب

ي     ت ف اء الحرب عين ي أثن ك فف ى عكس ذل ت عل ا عمل انون األول  ١٥بريطاني ة  ١٩١٧آ لجن

رد المستمر في       )  Sidney Rowlat( برئاسة القاضي سدني روالت    ة التم ك لدراسة حال وذل

ع المق ع وض ال م ة البنغ ـة إلغمنطق رد ومحاول اء التم ات إلنه ـدي ترح دفاع الهن انون ال اء ق

د مصادقة نائب    ك  المفروض على الهنـد وتحولـت توصيـات اللجنة الى إجراءات قانونية بع  المل

  . ) ٢( )  Rowlat Acts( وسميت بلوائح روالت  ١٩١٩آذار  ٢عليها في 

رار بشكل يعطي       تضمنت الالئحة األولى تعطيل قانون الدفاع عن الهند ، وصيغ هذا الق

ة     ر محاآم السلطة التنفيذية الصالحيات التي تمكنها من اعتقال المرء بمجرد االشتباه به ومن غي

  . ) ٣( أمام القضاء وتضمن هذا القرار أيضاً  مصادرة البيت والممتلكات 
  

د      وتضمنت الالئحة الثانية إجراء بعض التعديالت على القانون الجنائي الموجود في الهن

  . ) ٤( ليخدم الغرض ذاته 

وآان هدف الحكومة البريطانية من قانون روالت هو احتواء االضطرابات ، إال انه آان   

  روالت موضع لهنود بصدمة آبيرة وعند وضع قوانينله تأثير عكسي عليها إضافة الى إصابة ا

  

                                                 
 . ٨٤احمد الشربيني ، المصدر السابق ، ص  ) ١( 
  ؛ ٥٣المصدر السابق ، ص  ين حسين ،ليلى ياس ) ٢( 

   Vincent sheean , Nehru the Years of Power , New York , 1960 , P.173. 
 ١٩٥٩،  ١راجندرا براساد ، عند قدمي غاندي ، ترجمة منير البعلبكي ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط  ) ٣( 

 . ١٢٢، ص
  . ٥٤ليلى ياسين حسين ، المصدر السابق ، ص  ) ٤( 
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دلين ومتطرفين              ه والسياسيون أيضاً  من معت دي بمختلف طوائف ه الشعب الهن التنفيذ تصدى ل

  . ) ١( وثوريين 

د        والمحافظة  من الواضح أن الهدف األساسي من هذه اللوائح إسكات األصوات في الهن

ا التي   لتراجع بريطانيا عصوره على اإلدارة البريطانية هناك من آل حرآة تحررية آ ن وعوده

  .قطعتها للهنود ابان الحرب 

)  ١٩٢٩ –١٩١٩( ) ٢( آان النتصار األفغان على االنكليز في الهند بقيادة إمام اهللا خان    

اً من     ك خوف له تأثير آبير على سياسة بريطانيا في الهند فلجأت لسياسة القمع بقانون روالت وذل

  .انتقال المشاعر العدائية من أفغانستان الى الهند 

ة  اقعآأنما شكلت لمإن هذه اللجنة " جناح لجنة روالت قائالً  محمد علي ووصف    ل  ب قبائ

بالد      ذه ال وانين      مجرمة نشأت في ه ذه الق ا أن وضع ه ا آم دان محوه يس عالج للمشكلة     وتري ل

  . ) ٣( "  على انكلترا أن تغير سياستها في الهند  وانالهندية ، 

أتإن    را آاف عبا انكلت ذه  لش ل ه ن مث دي بس وانين  الهن وات  الق ت اص فية لكب التعس

ى   المواطنين بدالً  من تنفيذ الوعود التي قطعتها بريطانيا على نفسها خال ة االول ل الحرب العالمي

  والتي ساهم فيها الشعب الهندي بشكل آبير 

  

                                                 
 

( 1 ) Lawence Ziring , Pakistan the Crascurrent of history , Oxford , 2005 , P. 6 .  
وأعلن الحرب على االنكليز في صالة  ١٩١٩تولى الحكم في أفغانستان بعد وفاة أبيه عام : إمام اهللا خان  ) ٢( 

العيد فصاح آل الحاضرين االستقالل أو الموت ، وساعد األفغان على القتال أن آثيراً من قبائل البشتو العاملين 
لكابل  لتفوق االنكليزي والقصفز ، رغم افي الجيش الهندي البريطاني أخذوا يلتحقون لمحاربة االنكلي

لطبيعة الجبلية العالمية االولى إضافة ل حربالخارجين من  ال أن ظروف االنكليز آونهمبالطائرات ، إ
أعترفت فيه انكلترا  ١٩٢٠تموز  ١٨وتاله صلح آخر في  ١٩١٩آب  ٨ألفغانستان فكان صلح راوبندي في 

 جمال هاشم احمد الذويب ، سياسة بريطانيا تجاه أفغانستان. ة بأنفسهم بحق األفغان في إدارة أمورهم الخارجي
.  ١٣٤ – ١٣٢، ص  ١٩٩٤، أطروحة دآتوراه غير منشورة ، آلية اآلداب ، جامعة بغداد ،  ١٩٣٩ - ١٩٠٧

 . ١٠٣ – ١٠٠، ص  ٢٠٠٣إحسان حقي ، أفغانستان نشأتها وآفاحها ، دمشق ، 
 . ٧٨محمد حسن األعظمي ، حقائق عن باآستان ، المصدر السابق ، ص  ) ٣( 
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ة    م مناقش وانين روالت  ت يق زي    ف توري المرآ س الدس اريخ المجل باط  ٦بت  ١٩١٩ش

دث ي  فتح د عل اح محم ذآور   جن س الم ي المجل واً  ف اره عض ائالً  باعتب اطئ  " ق الج خ ا ع إنه

وانين   هذهللمشكلة الهندية وان استخدام  وانين الطواريء    (الق ة     ) ق دالً  من االجراءات القانوني ب

ذه السلطات الواسعة        ى سوء استخدام له ابق  و سوف يقود ال رين ة ال أعرف س ذه    او ق لتطبيق ه

  . ) ١( " القوانين في أي بلد متمدن 

رون  نين روالت بل عارضها ارض قواجناح الوحيد الذي عمحمد علي لم يكن  ،  ) ٢( آثي

تقال  ي  واس د عل انون روالت     محم ى ق ه عل اً  من ريعي احتجاج س التش ن المجل اح م أن  ) ٣( جن

ه    ه وشجاعته ووطنيت ان     ،في الوقت  ف ،استقالة جناح هي دليل واضح على مدى قوت ذي آ من  ال

  .فكيف بشخص يتحدى قانوناً  مفروضاً  على الشعب ،الصعوبة التحدث الى نائب الملك 

ي    انون روالت ف ز ق د أن أجي ب  ١٩١٩آذار  بع ي آت د عل ب  محم ى نائ اً  ال اح خطاب جن

اي      ار ببومب ل ماالب ه    ،الملك من قصره في جب ال في انون أبعدت       " ق ذا الق ى ه انك بتصديقك عل

ود أن ا   ن الهن م      لبريطانييين الشعب عن االقتراب من البريطانيـيـن وأيق ـم وأنك ى الظل ـن عل قائمي

تور الحق  رقتم دس دل وأح دمتم قصر االنصاف والع ة . . ه ذه المعامل ى ه تج عل أنني اح ذا ف ول

ا     ذا الوقت ألنه واستقيل من عضوية المجلس ، ومثلي ال يمكن أن يتعامل مع الحكومة في مثل ه

اح    ) ٤(  "رفضت صوت األعضاء في المجلس    ذا ال   " ، ويضيف جن انون تخلت   باستصدار ه ق

دمت بالرجاء وبطلب       دما تق حكومتك يا صاحب السعادة بالفعل عن آل حجة قدمتها قبل سنة عن

دت       ي تعه يم الت ع الق ى جمي ة عل دون رحم رب وداست ب ؤتمر الح اء م د أثن ن الهن اعدة م المس

تورية             وق الدس ت الحق ة وخرق ادئ العدال ول مب ت أص د اجتث بيلها فلق ي س ال ف ا بالقت             بريطاني
                                                 

( 1 ) Sharif AL Mujahid and Liaquat Merchant , Quotes for The Quaid , Oxford , 
2008 , P. 92 – 91 .  

) الهندي عضو في المجلس التشريعي (وسرينغازا ) الهندي عضو المجلس التشريعي ( ربندرا بذياتيرجيا  ) ٢( 
  . ٥٤ليلى ياسين حسين ، المصدر السابق ، ص ) . مستشار في مجلس نائب الملك ( وتيج بهادر سابرو 

(3) Muiruddin chughtai , R. A. Khan , Hrstoric straggle for Pakistan 1857 – 1947 , 
Lahore , 2009 , P. 16 . 

   ٩٢ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  ) ٤( 
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ة عاجزة       ل بيروقراطي ك من قب للشعب في الوقت الذي ال يوجد فيه خطر حقيقي على الدولة وذل

ام       الرأي الع ى اتصال ب ا ليست عل ا أنه عب آم ام الش ؤولة أم ي ليست مس ا الرعب وه يمتلكه

  .  ) ١(  " الحقيقي

يس  جناح لقيادة الوفد المسلم في ذلك العام لمحمد علي عينت الرابطة اإلسالمية  مقابلة رئ

ل عن       ١٩٢٢ – ١٩١٨)  Lioyed George( الوزراء لويد جورج  ا ال يق ين م ه تعي للطلب من

  . ) ٣( المقرر عقده في باريس  ) ٢( مندوب مسلم واحد للمشارآة في مؤتمر السالم 

للمؤتمر للمشارآة  لمينجناح لقيادة وفد المسمحمد علي في الوقت الذي جرى فيه اختيار   

شوآت علي ومحمد ( واألخوين علي ن في السج ، ) ٤( أبو الكالم ازاد آان فيه  في مؤتمر السالم

ي  اديين) عل ي القي ة  ف ة الخالف المية حرآ رة الحرب   ) ٥( االس عاً  فت اراً  واس هدت انتش ي ش الت

                                                 
 . ٧٨محمد حسن األعظمي ، حقائق عن باآستان ، المصدر السابق ، ص  ) ١( 
وحضره مندوبين يمثلون  ١٩١٩آانون الثاني  ١٨افتتح مؤتمر السالم في باريس في : مؤتمر السالم  ) ٢( 

حول المؤتمر . الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى لوضع الخطط إلصالح العالم بعد دمار الحرب 
و  ٥٧ت ، ص . ورس شاندر ، العالم في القرن العشرين ، ترجمة سعيد عبود السامرائي ، بيروت ، د ينظر ل

 . ٢٣٤، ص من عبد الرحيم ، المصدر السابق عبد الرحيم عبد الرح
 . ٩٣ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  ) ٣( 
سياسي مسلم هندي وصحفي في آن واحد وآان محرر صحيفة الندوة  ١٩٥٨ – ١٨٨٩ -: أبو الكالم ازاد  ) ٤( 

لنشاطه المؤيد للدولة  ١٩٢٠ – ١٩١٦لسجن خالل الفترة دخل ا ١٩١٢مجلة الهالل األسبوعية و ١٩١١
ً العثمانية وآان عضو  ١٩٤٦ – ١٩٣٩من المؤتمر رأس دورات حزب  ، في لجنة الخالفة والالتعاون ا
  ؛  ٢٢٥ن حسين ، المصدر السابق ، ص ليلى ياسي.  ١٩٥٨ – ١٩٤٧بية في حكومة نهرو وأخيراً  وزير للتر

                                                                                      M. Mujeeb , OP. cit . , P. 441 .  
ألحد ولذا أطلق على من خلف رسول اهللا في تنفيذ  تدل آلمة الخالفة أي خلف آون الفرد خلفاً  -: حرآة الخالفة  ) ٥( 

 ةشرائع اإلسالم اسم خليفة وبدأ منصب الخليفة بالعمل بدءاً  بالخالفة الراشدية واألموية والعباسية ، ثم انتقلت الى الدول
الدين األفغاني العثمانية ، وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تجددت الدعوة للخالفة اإلسالمية عن طريق جمال 

لكن بعد انتهاء الحرب ووعدتهم بمساعدتهم ، وعند اندالع الحرب العالمية األولى هادنت بريطانيا زعماء المسلمين 
اتضحت الصورة للمسلمين ووضحت ما آانت تخفيه بريطانيا وشكل المسلمون الهنود جمعية للخالفة بقيادة األخوين 

طلي ، أضواء جديدة على تاريخ بعلي حسيني الخر. م تشكيل حزب الخالفة علي وتم عقد ثالث مؤتمرات للخالفة وت
 ١٩٧٦العالم اإلسالمي ، دراسة نقدية وتحليلية ألبرز أحداث العالم اإلسالمي في العصور الوسطى والحديثة ، القاهرة ، 

  ؛  ٦٢٣ – ٦٢٢، ص  ١٩٢٣،  ٢٤مجلة المنار ، المجلد  ؛ سليمان الندوي ، جهاد مسلمي الهند ، ٢٠٠٤ – ٦٧، ص 
Vincent Sheean , Mahatma Gandhi Agreat Life in Brief , New York , 1955 , P. 60. 
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ا     الوخشى أنصار    العالمية االولى ة من أن تنكث بريطاني ا لل حرآ لمين  بوعوده في   عرب والمس

دس       ت المق ة وبي ة والمدين ي مك ة ف اطق المقدس ى المن ة عل قوط المحافظ د س ة  بع اإلمبراطوري

  . ) ١( العثمانية 

ه        ه زوجت دن وبرفقت ى لن اح ال ل جن ول     و،  ) ٢( وص ه حص ن وراء ذهاب د م ان يقص آ

ؤتم      ي م م ف ين له ى ممثل لمين عل الم ، المس ة   ر الس ة قوي د معارض ه وج اآم             ولكن ن ح م

اد      دون بابع ك وولنغ ب المل فورد نائ ن جلمس ل م ع آ تطاع ان يقن ذي اس د ال ورج لوي اي ج بومب

ؤتمر السالم    ه        . ترشيح اي مرشح مسلم هندي في م اح بان ي جن د عل د محم           ووصف جورج لوي

د    "  ه لحض           " من مثيري الشغب في الهن ى دعوة ل اح عل ي جن د عل م يحصل محم ذا ل د ه ور بع

  .) ٣( المؤتمر 

انون األول   ي آ ام ف ة    ١٩١٩ ع ؤتمر الخالف ي م ارآا ف ي وش وين عل راح األخ ق س أطل

ي امرت اني ف ي ارسالث ة  ف هنهاي هر نفس لمين    الش ن المس ب م ال نائ ؤتمر إرس ذا الم ن ه تج ع          ن

ك جلمسفورد    و ا  الهندوس لوضع مطالب الخالفة أمام نائب المل رد عليه ائالً    ف ه  " ق يتعاطف  بان

اغيو   ع مونت ه م لمين وان عور المس ع ش د م ؤون الهن ة لش ي  وزير الدول ات ف وا الطلب                   عرض

  . ) ٤(  "لندن 

  

  
                                                 

 . ٣٧١، المصدر السابق ، ص  ، تاريخ شبه الجزيرةإحسان حقي  ) ١( 
وتنتمي بتيت الى أسرة  ١٩١٨نيسان  ١٨وهي الزوجة الثانية له في ) روتي ( تزوج جناح من رتن بتيت  ) ٢( 

زارادشتية وتزوجها بعد إعالن إسالمها وسميت مريم وحرمت من ثروة أبيها الذي آان من أغنى أغنياء 
البيئة واختالف في العمر الفرس في بومباي وهودنشوا بتيت وبهذا فكان زواج جناح فيه اختالف في الديانة و

ذلك ساندت روتي جناح من رغم على الأيضاً  إذ آان جناح في الثالثين من العمر وهي بنت الثامنة عشرة ، 
ولم تعش روتي طويالً  فتوفيت عام ، في لندن  ١٩١٩آب  ١٥،  ١٤وأنجبت له بنت واحدة هي دينا ليلة 

  . Hector Bolitho , OP . cit ., P. 67 ; shahid Rashed , OP. cit ., P. 16                  ؛ ١٩٢٩
 

  . ٩٤ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  ) ٣( 
(4) Judith M.Brown , Gandhis Rise to Power Indian Politics 1915 – 1922 
Cambridge Unirer sity Press , 1972 , P 205 .  
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ف    ن موق ا ع ي أم د عل ا    محم رز فيه ا وب ترك فيه م يش ه ل ة فان ة الخالف ن حرآ اح م جن

د وطاف     ة التي شملت معظم أجزاء الهن ي آأبطال للحرآ ياألخوين ( األخوين عل د  ) عل الهن

ي  لحشد الجهود ضد االنكليز ، إال انه رغم هذا آله لم يشترك فيها  اح وظل صامتاً     محمد عل جن

ه         أله احد أصدقاءه بقول دما س " أما عن سبب عدم اشتراآه في الحرآة فيجيب عليه هو نفسه عن

م أن        ر ، نع زمن الخطي ذا ال ل ه زمن   سألني بعض رفاقي لماذا أنا بعيد عن السياسة في مث ذا ال ه

والهم    ود أم عصيب جداً  ومعاملة الحكومة سيئة للغاية فقد انتهت الحرب العالمية وأفنى فيها الهن

  . ) ١( " وأرواحهم ولم يكافؤا إال بقانون العقوبات 

ائج في س   ؤِد الى هذه الحرآة ال تأن يرى جناح  آان محمد علي   واطن   نت بيل مصلحة الم

ال جدوى منه ألن بريطانيا المتمثلة باإلمبراطورية العثمانية أمر  دعم دولة الخالفةالهندي ، وان 

  .آانت مصممة على إنهائها في االصل 

دي نفسه             ل بموقف غان و يتمث انون روالت فه ؤتمر من ق أما ما يتعلق بموقف حزب الم

ا الشعب     ) ٢( الذي دعا الى استخدام الساتياجراها  دي ودع زع غان  الالعنف وأن قانون روالت أف

  .) ٣( الى مقاومته ألنه اعتبر هذا القانون هدم للحقوق األولية للشعب 

وم    دي ي دد غان ان  ٦وح ال   و ١٩١٩نيس ه األعم ف في وم تتوق اتياجراها أي ي وم س و ي ه

لمية     ة الس وم المقاوم وتعقد االجتماعات لتعبر عن االحتجاج ضد قوانين روالت واعتبر غاندي ي

دو             دي والشاعرة ساروجني ناي ة وألقى آل من غان ادة آاف وت العب هو يوم صالة وصيام في بي

  . ) ٤( في المسجد الجامع بدلهي  خطاباً  في المسجد ببومباي وألقى أرياسماج خطاباً 

                                                 
 . ٦٢محمد حسن األعظمي ، محمد علي جناح باعث باآستان ، المصدر السابق ، ص  ) ١( 
عند وجود غاندي في جنوب  ١٩٠٦يرجع استخدام غاندي ألسلوب الساتياجراها الى عام  -: الساتياجراها  ) ٢( 

أفريقيا فرأى فيه غاندي وسيلة لرفع الظلم بواسطة المقاومة السلمية وأطلق غاندي على هذه الحرآة اسم هندي 
رة المعارف مصر ، جورج عزيز ، إدا، قضية السالم ، ترجمة  ومعناها قوة الروح ، تشارلز بولزساتيجراها 

 .١٧٩ت ، ص . د 
(3) M. Mujeeb , OP. cit . , P . 435 . 

، المجلس الهندي للعالقات  ٣علي ، ط اعت، ترجمة سيد الحق شج س ، تقديم الهند.ن. ج. راغا فان  ) ٤( 
  . Vincent Sheean , Mahatma Gandhi, OP. cit., P. 116 ؛ ٨٦، ص  ١٩٨٣الثقافية ، نيو دلهي ، 
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ـة البنجاب         ترنتشا        ـة خاصة في منطق ة السلمي ة المقاوم ي هي المرآز الرئيسي      حرآ الت

اطي             لالضطراب  ة السيخ ومرآز احتي رة التي اعقبت الحرب وهي مرآز تجمع طائف في الفت

دي وان الشرارة التي اشعلت البنجاب في        دما استدعى حاآم   عن  ١٩١٩نيسان   ١٠الجيش الهن

ع االتصال          )  Amirtsar( مدينة امرتسار   م من ا ث ؤتمر واحتجزهم اء حزب الم ين من زعم اثن

ة            ة للمطالب ى  القطاع االوربي من المدين دأت الزحف عل م ب بهما واحتشدت الجماهير بسرعة ث

ع             ر وق ى االث اهير وعل ام الجم زعيمين ولكن رجال الشرطة سدوا الطريق ام باطراق سراح ال

وا     ْالاشتباك سقط فيه بعض المتظاهرين وعاد الباقون يم دما احرق أرهم عن هم الغضب واخذوا بث

  . ) ١( خمسة من االوربيين مما دعا الى اعالن االحكام العرفية ومنع االجتماعات العامة 
    

 Jallianwala( غ لمؤتمر دورته في حديقة جالينوبارغم هذه األوضاع فقد عقد حزب ا

Bagh   (دين ار متح ي امرتس ي   ف اع ف د االجتم ان موع ة ، وآ ام العرفي ذلك األحك ان  ١٣ب نيس

ون  ١٩١٩ وجيء المجتمع ـ   ، وف ة ب ادة     ١٥٠بالحديق ة تحت قي دخل الحديق ي م ون ف دي يقف جن

اهير   )  Dyer( داير  الجنرال ود         الذي امر الجم د سد الجن اك اي مخرج فق م يكن هن التفرق ول ب

ك امر       المدخل الوحيد للحديق التفرق اعقب ذل ة وبعد مرور ثالث دقائق فقط على اعطاء االمر ب

ر ين   اخ ى المجتمع ار عل اطالق الن ّزلب ن    ) ٢(  الع رب م ا يق قوط م ى س ا أدى ال ل  ٤٠٠مم قتي

   . ) ٣( ومئات الجرحى 

ا      الينو ب ة          آانت مذبحة ج ة الوطني دها الحرآ د ، اتخذت بع اريخ الهن غ نقطة تحول في ت

ة         ى الطبق م تصبح مقتصرة عل ات الشعب ول مسار جديد فقد شارك في الحرآة الوطنية جميع فئ

لمين          دوس والمس ين الهن ة ب ات الطائفي ا الخالف ى حد م المثقفة فقط ، وبعد هذه المذبحة ابتعدت ال

                                                 
  .  ٧٦ص  ،ت.دميشال برشير ، صورة زعيم جواهر الل نهرو ، منشورات المكتبة األهلية ، بيروت ، ) ١( 

( 2 ) Philip Woodruff , The men who Ruled India The Guaraians , London , 1954 , P. 240 .  
  ؛ ٦٤، ص ٢٠٠٨،  ١القاهرة ، ط العربي ،غاندي ، دار الكتاب الهاتما عصام عبد الفتاح ،  ) ٣( 

Ranjee Hshahani , MR. Gandhi , New York ,1961, P. 123 . 
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ة      د طاغور     واشترك النساء والرجال في الحرآ ة ووصفهم شاعر الهن    )  Tagour(  ) ١( الوطني

  . ) ٢( ) أبطال الصراع من اجل الحرية ( 
    

ذه المذبحة توحدت الصفوف وهو              ه     أشبه من خالل ه ان علي ا آ ورة   خالل   األمر بم ث

آيف آان هناك تالحم ضد االنكليز ولو سار الهنود على هذه السياسة لخرج االنكليز من   ١٨٥٧

  .وابعدوا المسلمين  إليهمند ، اال ان االنكليز عمدوا على تفريق الشعب وقربوا الهندوس اله
    

د ،     وتعد مذبحة جالنيو با م البريطاني في الهن ر غ وصمه عار في تاريخ الحك من   واألآث

ر      رال داي ه الجن ام ب دير ،        األولالمسؤول   ) ٣( ذلك وصف ما ق أ بالتق ه خط ار بان عن اطالق الن

ه  جناح محمد علي  ستنكروي ائالً     بشدة ما قام به الجنرال داير بأن دير ق أ بالتق ك عمل   " خط ان ذل

ق         مشين واشد دما يتعل ة عن دام العدال ى انع رهن عل زي      األمر سواداً  يب ين رجل انكلي بصراع ب

ا ة المرهف  بأحاسيسها  تتجه  حكومة الهند ان وأضاف ...وهندي  ة ب  وأخالقياته رار   بالمعتدل عث ق

ا       في مرا ة آونه ذلك حقيق ه متناسية ب سالتها مع وزير الدولة لشؤون الهند تبين فيه ما وصلت الي

  . ) ٤(  " حكم إصدارموضع االتهام وال يحق لها 

  

  

                                                 
الشعر  ةوهو من أشهر شعراء الهند وفالسفتها بدأ حياته بكتاب -) :  ١٩٥٠ – ١٨٨٧( ندرا طاغور راب ) ١( 

انضم الى الحرآة الوطنية  ١٩١٣باللغة البنغالية ، وأخرج عدة دواوين بهذه اللغة نال جائزة نوبل باآلداب 
العظيم أنشأ  لروح وعارض استخدام القوة وسيلة للحصول على االستقالل وهو الذي لقب غاندي بالمهاتما أي ا

ى أن الهنود يجب أن يبلغوا من التعليم مستوى يتناسب آلية في بلدة قريبة من آلكتا أسمها شانتيكان ، وآان ير
مع االستقالل ، آان طاغور معلماً  وشاعراً  وآاتباً  وفيلسوفاً  له فلسفته الخاصة وقد آتب عدد من القصص 

 . ٧٦خولة طالب لفتة الحميداوي ، المصدر السابق ، ص . ومن مؤلفاته األحجار الجائعة ، المنبوذ ، الوطنية 
 .  ٢٠، ص  ١٩٨٦أنديرا غاندي ، حقيقتي ، ترجمة وفاء غازي ، بيروت ،  ) ٢( 
غ أطلق شاب هندي الرصاص على داير وأرداه قتيالً  عام سنة على حادثة حديقة جالينو با بعد عشرين ) ٣( 

ه غ إال أن غاندي لم يقبل عمل ذلك الشاب واعتبرالشاب على ما حصل في جالينو با وذلك انتقاماً  من ١٩٤٠
 .  ٨٢حمد شبل ، المصدر السابق ، ص مفؤاد . عمالً  يخالف مبادئ الهند 

  . shahid Rasheed , OP. cit ., P. 28        ؛              ٩٩، ص  ي ولبرت ، المصدر السابقستانل ) ٤( 
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ق برئاسة        ة للتحقي ولغرض امتصاص نقمة المواطنين الهنود قامت بريطانيا بتشكيل لجن

، اال ان تقرير هذه اللجنة لم يستجب لمطالب   ١٩٢٠اللورد هنتر وتم نشر تقرير لجنة هنتر عام 

ا     ؤتمر برئاسة ماالفي حزب المؤتمر في اجراء تحقيق لالهالي وتم تشكيل لجنة خاصة بحزب الم

 )Malaviya  ( وموتيال نهرو )Motilal Nehru  (    ة زارت منطقة المجزرة وادانت الحكوم

  . ) ١( البريطانية 

زه          ة لتميي ة والحري اً  بالعدال ان معروف ذي آ وانتقد محمد علي جناح القضاء البريطاني ال

ذه السياسة آانت حد           ريء والرجل االبيض المستعمر المجرم ، وان ه بين المواطن الهندي الب

ذه           فاصل  ه اذ ان ه ين بالقضاء البريطاني وعدالت ود وحتى ضمن المعجب ين البريطانيين والهن ب

  . ) ٢( المذبحة غيرت آرائهم تماماً  واخذوا يطالبون بالحكم الذاتي 

  
  
  
  
  
  

    

                                                 
  ؛   ٧٧ل برشير ، المصدر السابق ، ص ميشا ) ١( 

                                        Vincent sheean , Mahatma Gandhi , OP . cit . , P. 120 .  
(2)Shahid Rasheed , OP. cit ., P. 28 . 
.  



 

@ @

@ @

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa 
@ @

  جناح منحممد علي موقف 
  

  التطورات الداخلية يف اهلند 
 ١٩٣٩ – ١٩٢٠  

@ @

@ szj¾aÞëþa@@ ZÑÓìß@ïÜÇ@ ‡à«@æëbÈmýÛa@ òÈ bÔ¾a@ ò×‹y@ åß@ bäu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@éuë‹‚ëð‡äa@ ìÛa@‹¸û¾a@ly@åß@ @

ïãbrÛa@szj¾a@@Z@Šë†@ïÜÇ@‡à«@‡äa@¶a@æìàî@æìu@òrÈi@åß@bäu@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbÇQYRX@@bèîÜÇ@km‹m@bßëN@ @
@ sÛbrÛa@ szj¾a@ Z@ Šë†@ ïÜÇ@ ‡à«ñ‹í‡n¾a@ ñ‡öb¾a@ pa‹¸ûß@À@bäu@@
QYSP–@QYSR@@ @
@Éia‹Ûa@szj¾a@Z@Âb“ã@ïÜÇ@‡à«@bäu‡äa@¶a@ém†ìÇ@‡Èi@ïbîÛa@
@âbÇQYST@N@ @
@ ßb©a@ szj¾a@ Z@ ÑÓìß@ ïÜÇ@ ‡à«@‹¸û¾a@ ly@ òßìØy@ åß@ bäu
¸ì@ŒQYSW@–@@æìãb×@@ÞëüaQYSY@@ @

@ @

@ @



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <

@ÑÓìß@ïÜÇ@†àª†äa@¿@òîÜa†Ûa@pa‰ìİnÛa@åß@bäu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

QYRP@–@QYSY@@ @

  

 

٤٥ 

  

@ @

Þëþa@szj¾a@ @

@ÑÓìß@ïÜÇ@†àªò×Šy@åß@bäu@ @

@åß@éuëŠë@æëbÈmýÛa@òÈbÔ½a@@ð†äa@ìÛa@Š·û½a@lŒy@ @
  

 ١٨٥٧ثورة فبعد فشل   )١(ان سياسة عدم التعاون او الالتعاون هي سياسة قديمة في الهند 

دارس االنكليزية الى مقاطعة الم انجد ان المسلمين لجأوالتي شارك فيها المسلمون والهندوس 

مدارس خاصة بهم لتكون بديالً  عن المدارس االنكليزية لضمان تدريس اوالدهم بعيداً   واأوانش

  . )٢( عن الثقافة االجنبية

  ل فيهاق ١٩٢٠تموز  ٢٨في  لملكبدأ غاندي سياسة الالتعاون بتوجيه انذار الى نائب القد  

تموز  ٣١ان االول من آب هو اليوم الذي ينفذ عدم التعاون ودعا الشعب الهندي الى جعل يوم  "

عن برنامج الالتعاون فكان الغرض منه الكف اما  )٣("  يوم صالة وصوم في جميع انحاء الهند

بدالها بالمالبس المصنوعة في الهند ودعا آل تعن شراء المالبس المصنوعة في اوربا واس

  . )٤(هندي وطني القتناء مغزل وان يخصص ساعة يومياً  للغزل 

                                                            
ان ( ل فيها اصدر شاه عبد العزيز الدهوي فتوى قعندما ا ١٨٠٣الى عام سياسه عدم التعاون  ترجع  )١(

في الهند تسلط عليها االنكليز وتحكموا في آل امر فيها واصبحت بالنسبة الى هذا الموقف المملكة االسالمية 
دار حرب يجب على المسلمين والمسلمات ان يجاهدوا االنكليز ويقاطعونهم حتى يخرجونهم من الهند النهم 

  . ١١٥عبد المنعم النمر ، المصدر السابق ، ص  ) .اعداء المسلمين 
  . ٦٩لمصدر السابق ، ص قدري قلعجي ، ا )٢(
  . ١٣٣ص   ، ١٩٥٢،  ٨لويس فيشر ، غاندي الثائر القديس ، ترجمة صوفي عبد اهللا ، سلسلة دار الهالل ، العدد  )٣(
  .١٥٧، ص  ١٩٧١، حزيران ، ١٥١العدد ،  مجلة العربي علي ادهم ، المهاتما غاندي لمحات من حياته وسيرته ، )٤(
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بل ان غاندي ذهب الى ابعد من ذلك فقد امر باحراق االقمشة االنكليزية واحرقت في المدن 

ى برنامج رجال والنساء واحتوالكبرى اطنان من االقمشة االنكليزية واشترك في هذا العمل ال

الالتعاون على تقديم االستقالة من الوظائف الحكومية والتنازل عن االلقاب ومقاطعة المدارس 

ً الحكومية وآذلك مقاطعة المجالس التشريعية وعمل مجلس ً تشريعي ا ً جديد ا ورفض التعامل  ا

  .)١(امام المحاآم بالقانون االنكليزي 

آانت تعقد دورة للمؤتمر الوطني الهندي طرح غاندي مشروعه الالتعاون في آلكتا حيث 

وقلق بالغين  آنت في حيرة" حاله فيقول  ن ويصف غانديلمناقشة الالتعاو ١٩٢٠في ايلول 

وفي مشروع قراري آان . اتساءل عن الذي سيؤيد مشروع القرار ومن الذي سيعارضه 

ً  بتسوية مسألة الالتعاون  وقبلت وادث البنجاب ح التي تمثلت فيلم الخالفة ورفع المظارهنا

ي بعد مناقشة شاملة قراراالقتراح الخاص بالمطالبة بالحكم الذاتي وتمت الموافقة على مشروع 

  . )٢( "جدية وعاصفة بعض الشيء

المسلمين  دعا للوحدة بينمقاطعة غرة الفشال سياسة الثوحتى ال يترك غاندي لالنكليز 

 )٣(والهندوس في الهند ، لذلك احتضن غاندي حرآة الخالفة وجعلها جزءاً  من برنامجه القومي 

اهللا آباد مذآرة الى نائب مدينة في  ١٩٢٠فع مؤتمر الخالفة المنعقد في حزيران روبتأثير منه 

 وهذا )٤(التعاون مع الحكومة في حالة اعادة النظر في بنود معاهدة الصلح  وقفب هنذرتملك ال

                                                            
(1) Mchalapathi , Gandhi and Nehru , New Delhi , 1967 , P. 13 ; 

  . ٥، ص  ١٩٦٦، تشرين االول ،  ٤، العدد  ١٧مجلة ثقافة الهند ، المجلد 
  . ٥٧٢غاندي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٨٧احمد الشربيني ، المصدر السابق ، ص  )٣(
آب  ١٠، عقدت في  على الدول المنهزمة باريس فيها الحلفاء مالهي اخر معاهدات الصلح التي ا: فر يمعاهدة س )٤(

ان  مونوقعها الحلفاء مع السلطان محمد وحيد الدين في القسطنطينية ، آان لها اثارها على الهند فشعر المسل ١٩٢٠
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ، المصدر . الحلفاء نكثوا بالعهود واخذوا يشارآون غاندي في حملة عدم التعاون 

 . ٢٤٩سابق ، ص ال
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يعني ان مجلس الخالفة بزعامة االخوين علي اقر برنامج الالتعاون وصادق عليه قبل موافقة 

  .حزب المؤتمر 

آل من الرابطة  اتعااجتم في وسط الهند دورتي)  Nagpur(  غبورمدينة نا افتاستض

برئاسة  حزب المؤتمر دورةوآانت  ١٩٢٠آانون االول  ٢٦في  االسالمية وحزب المؤتمر

محمد فيجيارا راغفشاري وبحضور العديد من الشخصيات في مقدمتهم الالجبات راي وداس و

  .) ١(جناح علي 

ية بواسطة جميع الطرق القانونقراره االساسي الخاص بالالتعاون قدم غاندي مشروع 

وقد عارض مشروع غاندي هذا محمد علي جناح على اساس انه من غير العملي . والسلمية 

     واجاب غاندي بانه لم يقترح . ازالة االرتباطات البريطانية دون استعدادات اعظم لالستقالل 

ح ابداً  انهاء االرتباطات البريطانية بشكل غير مشروع ، اذا آانت الروابط البريطانية في صال

  . ) ٢(تقدم الهند

 ١٤قوبل مشروع غاندي بهتافات ترحيب وقبول من قبل الحاضرين الذين زاد عددهم على 

ألف شخص ولم يحظِ  محمد علي جناح بتأييد بل بالعكس قوبل بصرخات الحضور والصفير 

ً  على مغادرة مدينة ناغبور ، اضافة الى ذلك فقد تعرض محمد علي جناح         واجبر اخيرا

ً  من قبل االخوين علي اللذين ايدا غاندي في                الى انتقاد من جانب ا لمسلمين وتحديدا

  . )٣(مشروعه 

                                                            
  ؛ ٩٩ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )١(

Shahid Rasheed , OP. cit. , PP. 30-31 . 
  ؛ ٩٩ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٢(

Shahid Rasheed , OP. cit. , PP. 30-31 . 
(3) S. A Abid Husain , Hindu – Muslim Unity , Sheila Mc Doraugh , Mohammad 
Ali Jinnah Maker of Modern Pakistan ,United states Of America , 1970 , P. 12 . 
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ج االنكليز من الهند وخر من انآأغلب المسلمين الهنود يخشى  جناح محمد علي آان 

نفصال عن حزب المؤتمر الوطني ذلك  سببًا لالآان و .على الحكم الهندوس  سيؤدي الى سيطرة

  . )١(الهندي 

وبهذا ابتعد سفير الوحدة الهندوسية االسالمية عن حزب المؤتمر الذي انضم له قبل 

انضمامه لحزب الرابطة االسالمية ، اال انه رغم انفصاله عن حزب المؤتمر آان يحاول دائماً  

  .التوفيق بينهما 

من رئاسة عصبة الحكم بيزانت  نيا تفي ضوء انتشار حرآة الالتعاون في الهند استقال

ً  فيها النصراف  الى االتجاه الديني وقد  العصبةالذاتي والتي آان محمد علي جناح عضوا

ً رئيسغاندي محلها  انتخب ا وهو االسم بهجي سراوغير غاندي اسمها الى سو، للعصبة  ا

ً  فالمرادف لعصبة الحكم الذاتي باللغة الهندية ، اما شعار العصبة فقد غ كان الشعار يره ايضا

          وطلب غاندي ان يكون الشعار الجديد) ة البريطانيةحكم ذاتي في ظل االمبراطوري(القديم 

  .) حرية تامة للسوارج من جميع الروابط البريطانية ( 

ذي تم فيه تغيير الشعار لم جناح على هذا التغيير على اساس ان االجتماع المحمد علي احتج 

يمكن الي عضو االستقالة من العضوية اذا لم  "فرد عليه غاندي قائالً   متكامل العدديكن 

جناح االستقالة ومعه تسعة محمد علي ونتيجة لهذا ، فقد قرر  "تطع التأقلم مع الدستور الجديد يس

  .عشر عضواً  

اطالبك بالعودة لتأخذ حصتك في الحياة  "له غاندي قائالً   وبعد مغادرته للعصبة آتب

اشكرك على اقتراحك اللطيف بان آخذ حصتي في  "جناح قائالً  محمد علي فأجابه  " الجديدة

  ً الحياة الجديدة اني خائف من ان برنامجك وافكارك ال استطيع الموافقة عليها فانا مقتنع تماما

ً   تسببافكارك ان رك وبرنامجك ستقودنا الى آارثة وبان افكا االنشقاق في آل مؤسسة تقريبا

                                                            
(1) Ikram , OP . cit ., P. 346 . 
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ً  في جميع انحاء البالد انت منها ، الشعب عموربت تقا الشباب  استقطبوبرنامجك  ائسبما

  . )١( "لعارمة ا هلة واالميين آل هذا يعني الفوضىعديمي الخبرة والج

محمد علي هذا يدل على مدى االفتراق في االفكار والمباديء واسلوب العمل بين غاندي و

محمد علي عد عنها تبمؤسسة يتزعمها غاندي سرعان ما ي نجد ان آل جمعية او اولهذجناح 

  .جناح والسائرين على نهجه 

مطالبة الشعب بضرورة التعاون مع الحكومة البريطانية  آان االسلوب في الدعوة الى عدم

المصانع الحديثة وعدم دفع الضرائب من طلبة المدارس والجامعات الحكومية ومقاطعة ترك 

المحاآم والوظائف الحكومية ونتيجة دعوة غاندي استقال آثير من  قبل الفالحين ومقاطعة

الموظفين وتوقف المحامون من المرافعات امام المحاآم اضافة الى مقاطعة البضائع االنكليزية 

  . )٢(بالمنسوجات الوطنية الهندية  اواالستعانة بدالً  منه

الذآر ، وآان هناك تالحم هندوسي اسالمي فيها  ةأنفاندي لبت الجماهير آل دعوات غ

ً  اللذين آانا يتجوالن مع غاندي من اجل انجاح  متمثالً  بغاندي اوالً  واالخوين علي ثانيا

ً  اللقاء القبض عليه ا ، حيث انهما آانا يطالبان من المسلمين عدم مالالتعاون ، وآان هذا سببا

  . )٣(االشتراك في الجيش الهندي 

ً  على زيارة امير ويلز  في هذه            االثناء اندلعت اضطرابات آبيرة في الهند احتجاجا

 )wells   ( الى الهند)حرآة ة تقويللهند وفرصة في الوقت نفسه ل وقد اعتبرها غاندي اهانة) ٤

                                                            
(1) Hector Bolitho , OP . cit ., P. 77 . 

، مصر  ،مكتبه الخانجي عبد الرحمن عبد الرحيم ، تاريخ الهند الحديث ، عبد الرحيم  عادل حسن غنيم ، )٢(
  . ١٦٨، ص    ١٩٨٠

  .  ١٨عبد المنعم النمر ، المصدر السابق ، ص  )٣(
(4)P. R. Ambedker , OP. cit. , PP. 12 – 13 . 
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راب ، دعا غاندي الى االض ١٩٢١لثاني تشرين ا ١٧الالتعاون وعند وصول امير ويلز في 

  ل االمير يسير في الشوارع وهي خاوية ظد ، وقاطع حزب المؤتمر الزيارة فالبالالشامل في 

ه ، في هذه االثناء رجال دولت به اال طحمقفرة مغلقة الحوانيت ونوافذ البيوت اينما حل ، ولم ي

وم من قبل الموالين لالنجليز لتحية االمير ، فتعرضوا لهج الهنودان قام بعض  يحدث في بومبا

رض ف وغضب له وصام لمدة خمسة ايام لغذلك حيث عده اسلوب عنالشعب ولم يقبل غاندي 

  . )١( اي عمل يؤدي الى العنف ان يترك

ه الجماهير من تصميم وتالحم حول غاندي تارة امير ويلز الى الهند لما ابدوقد فشلت زي

ملة اعتقاالت واسعة حالحكومة بفقامت وحزب المؤتمر ما عدا ذلك الحادث الصغير في بومباي 

ن ين حتى بلغ عدد المعتقليال نهرو وداس ومئات اخريوامر بالقاء القبض على موتالصدرت اوا

 الف معتقل ، ولما شاهد غاندي النجاح الذي حققته حرآة الالتعاون ، قرر المؤتمر ٢٠بـ 

م في تصعيد الحرآة الى التقد ١٩٢١الوطني في دورته المنعقدة في احمد اباد في آانون االول 

ار الذي يمثل المعتدلين يجناح من جانبه بالتعاون مع جاآمحمد علي ل العصيان المدني وقد حاو

في حزب المؤتمر اقناع غاندي لوقف حرآة عدم التعاون وقاال له يجب اعطاء فرصة لنائب 

في الهند ، وفكر  مستديرة لبحث مشكلة الحكمالمائدة الالملك في اقامة حكم محلي وعقد مؤتمر 

بعد تعرضه لضغط شديد من   انه سرعان ما غير رأيهغاندي في المشروع من البداية اال

    يدنغريؤسفني انني شككت في ان اللورد  "المقربين له وعلق غاندي على تلك االحداث بقوله 

 )Reading    ) (بشكل ها قائدً في مؤامرة لتجريد الهند من  آان متورطا)  ١٩٢٦ – ١٩٢١

  . )٢( "ابدي

جناح وجاآيار قد باءت بالفشل ولم يستطيعوا اقناع محمد علي ود هجمن هذا يتضح ان 

  .غاندي بوقف الحرآة 
                                                            

  . ١٣٦لويس فيشر ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١١٠ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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جناح معارضته الشديدة لحرآة الالتعاون التي قادها غاندي محمد علي من ناحية ثانية ابدى 

وضح د مهلكة وحرآة تخريب وقجناح ان هذه الحرآة محمد علي مع االخوين علي اقتناعاً  من 

ت مدارس المسلمين وآلياتهم وجامعاتهم ولكن بقيت جامعة قنعم قد اغل" جناح موقفه قائال 

ً  وذهب ً  واحدا وآان  )١(" رها قبجامعة عليكرة الى  تتيارس الهندوسية لم تغلق ابوابها يوما

ات الحكومية وما جدوى جناح يتساءل فما جدوى مقاطعة الطالب للتعليم في المدارس والجامع

  . )٢(مقاطعة المصانع الحديثة واالقمشة االجنبية واالالت الحديثة 

فكان يرى فيها مقاطعة سلبية تضر بالشعب الفقير اآثر من انكلترا ، ويرى في العودة الى  

انشاء المصانع آي تستطيع الهند ان  المغزل ما هو اال رجوع الى الماضي واالفضل في نظره

تقف بقوة امام مصنوعات بريطانيا وفي ذلك الوقت تستطيع الهند مقاطعة البضائع االنكليزية 

  . )٣( بنجاح دون حدوث ضرر بمصلحة الشعب 

بوتيرة عالية  المقاطعة واستمرتحرآة على جناح محمد علي ل السلبي موقفلم يؤثر ال

  . )٤(علي  قيادة غاندي واالخوينبالهندوس والمسلمون صفاً  واحداً  وتبناها 

بين شخص يريد  جناح وغاندي هو خالف جذريمحمد علي من هذا نالحظ ان الفرق بين 

ً   هة الغربية وشخص اخر يرفضها بل انضاراالستفادة من الح من  )٥(خالف في االسس ايضا

جناح سياسة غاندي في الالتعاون انها تقود البالد الى الفوضى محمد علي قد اعتبر فناحية ثانية 

                                                            
  . ٤٩ص  محمد حسن االعظمي ، محمد علي جناح باعث باآستان ، المصدر السابق ، )١(
  . ١٣٩عبد المنعم النمر ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٥٦٩ – ٥٦٨عبد العزيز سليمان نوار ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ١٣٩عبد المنعم النمر ، المصدر السابق ، ص  )٤(
  . ١٣٦، ص  ١٩٧٠، القاهرة ،  ١تراجم االعالم المعاصرين في العالم االسالمي ، ط  ،انور الجندي )٥(
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تقود البالد نحو االرهاب السياسي دون ان  اساليب غاندي غير الدستوريةوان واالضطرابات ، 

  . )١(تقرب الهند من طريق الحرية 

اآد له فيها على عقد  ١٩٢٢بدأ غاندي العصيان برسالة ارسلها الى نائب الملك في شباط لقد 

وقع اصطدام في  ١٩٢٢ففي الثاني من شباط عام  )٢(النية العالن العصيان المدني في بادولي 

بين جماعة من المتظاهرين والشرطة ونتج )  Chauri shaura ( وراش يورامرآز شرطة ش

           ن النار في مرآز الشرطة فاحرقوا المبنى مع من آانوعن الحادث ان اشعل المتظاهر

       االمر الذي اجبر غاندي.  )٤(عنف لدى غاندي ذا الحادث خروجاً  على مبدأ الاليعتبر هو  )٣(فيه 

الى وقف حرآة العصيان المدني بجميع اشكاله الن سواد الناس لم يتمكنوا من فهم رسالته ، 

                  ١٩٢٢غاندي وقف الحرآة فأصدرت في اذار  السلطات البريطانية من قرار تفادواست

                امرًا بالقاء القبض عليه وسجنه لمدة ست سنوات ، اال انه اطلق سراحه بعد سنتين السباب 

  . )٥( صحية

وسخر منه فبعد سنة واحدة  ١٩٢١جناح عام محمد علي  اذا آان غاندي لم يسمع آالم

  .ما دعاه اليه اضطر الى ان يسلك 

                                                            
  . ١٩منشورات مديرية االفالم والمطبوعات ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١١٢ليلى ياسين حسين ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  ؛  ٩٠رانجافان ، المصدر السابق ، ص  )٣(

Mchalapathi , Gandhi And Nehru, New Delhi,1967., P. 104 . 
دار ، سلسله أخترنا لك ، باآستان في ماضيها وحاضرها عبد الحميد البطريق ومحمد مصطفى عطا ،  )٤(

  .    ٤١ص،  ت  .د، مصر  ،المعارف 
ً  العالقات بين الهندوس والمسلمين الى سابق عهدها بل زادت االضطرابات في  ومنذ ذلك الحين لم تعد ابدا

  .  ١٩٢٦ – ١٩٢٣البالد وامتدت من سنة 
  ،  ١٩٩٨وجيرانها ، الجزء الثالث ، مجلد االول ، بيروت ، ول وايريل ديورانت ، قصة حضارة الهند  )٥(

      ، ١٩٥٩، بيروت ،  ٢؛ جواهر الل نهر ، قصة حياتي ، ترجمة مروان الجابري ، ط ٣٣٣ – ٣٣١ص 
  . ١٢٣ص 
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حتى  اشور ريلوقفه حرآة العصيان المدني بعد حادثة شاو الناس نم وقد الم غاندي آثير

قاب قوسين او ادنى من  ١٩٢٢في سنة  ان غاندي آان" لويد جورج حاآم بومباي قال  ان 

  . )١(" السلمي حملة الكفاح  أةفج وقفا لوال انهتحرير الهند ، 

اما المسلمون من جهتهم فقد شعر دعاة الخالفة بانهم استخدموا فقط لتحقيق اهداف حزب 

  . )٢(المؤتمر وان قضية الخالفة تم تجاهلها فنسيانها 

بعد اعتقال غاندي شهدت الحرآة الوطنية الهندية فترة هدوء نسبي والعودة الى الشرعية 

الجراء حدد موعد  ١٩٢٣عام  تشرين الثانيوفي شهر )  ١٩٢٨ – ١٩٢٣( الدستورية 

وآان موقف حزب  ١٩١٩االنتخابات التشريعية في ظل قانون حكومة الهند الصادر عام 

ه المشارآة فيها للحصول ئبها، اما اذا اراد احد اعضا مشارآةال المؤتمر من االنتخابات هي عدم

 )٤(في االنتخابات  )٣(راج اعلى عضوية المجالس التشريعية فيحق له ذلك ، مع دخول حزب سو

ً  قال فمحمد علي وقبيل االنتخابات اصدر  ليس لدي الرغبة في اي منصب او "  هيجناح بيانا

محمد وبالفعل فقد انتخب " ما استطيع  وبأفضللقب من الحكومة هدفي الوحيد هو خدمة البالد 

  . )٥(جناح في المجلس التشريعي من قبل شعب بومباي علي 

 اً مقعد ٤٩راج في الحصول على االتشريعية التي جرت نجح حزب سووخالل االنتخابات 

ً  في الجمعية التشريعية ، اال ان دخول االخير في تحالف مع جماعة  ١٤٥من اصل  مقعدا

ً عضو ٢٩جناح والبالغ عددهم محمد علي التي آانت برئاسة لمعتدلين في الجمعية ا اصبح  ا
                                                            

  . ١٤١عبد المنعم النمر ، المصدر السابق ، ص  )١(
، رسالة  ١٩٤٩ – ١٩٤٧حول والية آشمير ، الصراع الهندي الباآستاني السهالني آاظم هيالن محسن  )٢(

  . ٣١، ص  ٢٠٠١ماجستير غير منشورة ، آلية التربية ، جامعة البصرة ، 
شباط  ٢٨نهرو في  مونيالهذا الحزب داس وبسكرتارية  اي حزب االستقالل ، شكل -: راج احزب سو )٣(

  منهج عمل له للمزيد حول الحزب وآان هدفه تحقيق االستقالل ، اال انه تبنى فكرة الحكم الذاتي آ ١٩٢٣
 . Frank Moraes , OP. cit ., P.96               ؛ ١٣٣ليلى ياسين حسين ، المصدر السابق ، ص : ينظر 

  . ١٨٤راجندرا براساد ، المصدر السابق ، ص  )٤(
(5) Hector Bolitho , OP . cit ., P . 82 . 
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د اجتماع المجلس وعن )١(ة التشريعية يعالجم فيجناح قادر على تشكيل معارضة محمد علي 

جناح الدعوة محمد علي فقد وجه  ١٩٢٤آانون الثاني  ٣١اول مرة في الوطني المنتخب 

ل معه وبهذا زاد عدد ملالجتماع به واقنعهم للتعاا عضو ٢٣لالعضاء المستقلين وعددهم 

ً عضوأثنان وخمسون اعضاء آتلته بمجموع  وبهذا امكن زيادة .  )٢(من اتباع الحكم المحلي  ا

    اعضاء آتلته من خالل هذه المشاورة السياسية وطريقته في التعامل مع االعضاء داخل 

  .المجلس 

              رالهوقد اجتماع للرابطة االسالمية في اح الى عنجمحمد علي دعا  ١٩٢٤وفي آيار 

                  د ان بوحدتهم ستحصل الهند على حكومةآوالمسلمين واة الى وحدة الهندوس في عادو

  . )٣(ون يندوم

  . )٤(ونتج عن اجتماع الرابطة االسالمية مطالب هي 

 .المطالبة بتمثيل آاف للمسلمين واالقليات االخرى في جميع مجالس البالد التشريعية  - ١

 .لجميع الطوائف  ةمصانان تكون الحرية الدينية  - ٢

  .تبقى الدوائر االنتخابية المستقلة حقاً  للمسلمين ان  - ٣

محمد علي تمت مناقشة مشروع الميزانية داخل المجلس التشريعي وقال  ١٩٢٥في عام 

ً  " جناح في خطبة له داخل المجلس  ً  سواء آنتم واناشدآم جميع" انا وطني اوالً  واخيرا ا

تطرقوا للمسائل الطائفية فنحن نرغب في جعل هذا البرلمان برلماناً  تان ال  مسلمين او هندوس

 ن فالمسائل الطائفية تحط من قدرخارج جدران هذا البرلما ونريده ان يكون مثاالً  لشعبناوطنياً  

ً  على رفض الهندوس للعمل الذي قام به جناح" هذا المجلس   عندما  جاء هذا الخطاب ردا
                                                            

     . Frank Moraes , OP. cit. , P. 99              ؛      ١٤٣ليلى ياسين حسين ، المصدر السابق ، ص  )١(
  

  . ١١٥ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٢(
(3)Hector Bolitho , OP . cit ., P . 82 . 
(4)Ibid , P . 83 .  
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االصالحات في البنجاب الن الوضع فيه آان سيئاً  جداً   لبعض خصص بعض الحصص المالية

فشملت االصالحات اعطاء حصة للمؤسسات التعليمية وفي قطاع الخدمات االمر الذي اثار 

  . )١(الهندوس 

جناح على الحد من الخالفات بين الهندوس محمد علي عمل اخرى  في مناسبات عديدة 

في آل وقت آنا فيه نقدم االعتراضات متوسلين متضرعين على ابواب السيد " والمسلمين فقال 

اي ان غاندي وحزب المؤتمر  )٢("  ال ًاآان الرد دائمولسبب او الخر غاندي والكونكرس 

مالية لمنطقة البنجاب وهي منطقة ذات غالبية اعتمادات  يصطني الهندي آان يرفض تخصالو

 عمعارضة ولم يستطالقى جناح يحاول ابعاد ما يتعلق بالطائفية اال انه محمد علي فكان . مسلمة 

  . لتلك المنطقة المالية الحصول على الموافقة باعتماد المخصصات

ً  جناحمحمد علي في شباط من نفس السنة جرى تعيين                    في لجنة ساندهرست عضوا

 )Sandharst  (غرار ساندهرست انشاء آلية حربية في الهند على  رض من هذه اللجنةآان الغ

الى انكلترا  ١٩٢٥محمد علي جناح في بداية نيسان عام في بريطانيا ، من اجل ذلك فقد سافر 

دريب ومشاهدة ما وصلت اليه تلك ة مراآز التن لغرض زيارخريالا مع اعضاء اللجنة الثالثة

وجوده  تقى محمد علي جناح اثناءوال في الهند فتح مدارس وآليات مشابهة لهايات ومحاولة لالك

آريسي  الجنرال آرالذي آان ضابط ارتباط الوفد ، ويذ)  Dougls( بالكابتن دوغالس 

(Grassy) اال انني  قاٍضآان يعامل الضباط آانهم امام جناح انه محمد علي عن اسلوب

ة معهم ، وآان من نتائج هذه الزيار جناح منطقياً محمد علي سرعان ما نبهته الى ذلك واصبح 

 جناح الى الهند في آب من تلك السنة الكلية العسكرية في الهند ، وعاد محمد علي هو تأسيس 

  . )٣( الوحدة واستمر بحملته من اجل

@ @

                                                            
(1)IKram , OP . cit ., P . 348 . 
(2)Hector Bolitho , OP . cit ., P . 82 .    
(3)Ibid ., P . 83 – 84 . 
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@ @

szj¾a@ïãbrÛa@ @

@‰ë…ïÜÇ@†àª@†äa@μa@æìàî@æìu@òrÈi@åß@bäu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@âbÇ@QYRX@bèîÜÇ@kmŠm@bßë@ @
  

ً   ١٩٢٦ي في نيسان الى بومبا )  Irwin(  آيرويناللورد  في اليوم الذي وصل فيه خلفا

ونظراً   )١(اندلعت احداث شغب طائفية في آلكتا )  ١٩٣١ – ١٩٢٦( نغ آنائب للملك يدللورد ر

دوسية اجتمع نهتقريب وجهات النظر االسالمية واللعدم الثقة بين الطائفتين وفشل القادة في 

حيث اعدوا .  )٢(بمبادرة من محمد علي جناح في مدينة دلهي  ١٩٢٧القادة المسلمون في آذار 

  :   )٣(مطالب المسلمين وهي تشتمل على مذآرة 

  .طعة مستقلة بذاتها امقاء تبعية السند لبومباي وتكون غال – ١

  .تان سلحدود الشمالية الغربية الى بلوشامتداد االصالحات لمنطقة ا – ٢

  .ان ال يقل تمثيل المسلمين في البنجاب والبنغال بالمجلس عن الثلث  – ٣

هندوس والمسلمين مقابل هذه النقاط يوافق المسلمون على توحيد هيئات الناخبين ال – ٤

  .هذه االمتيازات نفسها الى االقليات الهندوسية في مقاطعات المسلمين  حويوافقون على من
                                                            

  . ٣٤٠صباح ممدوح آعدان ، المصدر السابق ، ص  )١(

عمال الشغب باغتيال عضو حزب المؤتمر الوطني الهندي سوامي شردها ناند على يد متعصب في توجت أ    
  . ٢٠٢جواهر الل نهرو ، قصة حياتي ، المصدر السابق ، ص .  ١٩٢٦اواخر عام 

  . ١٩منشورات مديرية االفالم والمطبوعات ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  ؛ ٧٥، ص  ١٩٥٢حسن عزت ، جناح المثل االعلى ، بيروت ،  )٣(

Shahid Rasheed , OP. cit., PP. 31 – 32 . 
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٥٧ 

عدها المؤتمر الوطني خطوة  حين الهندية في األوساطضجة في  أثارتهذه المطالب 

بعض المسلمين المتعصبين  ، اال انها جوبهت بالرفض من ايجابية لحل المشكلة الطائفية

ايروين تعيين لجنة برئاسة  نائب الملك االوضاع اعلنفي ظل هذه .  )١(والمهاسبها الهندوسية 

 ١٩١٩در عام االعادة النظر في دستور حكومة الهند الص)  John Simon(  )٢(جون سيمون 

ومستقبل الهند السياسي وآان جميع اعضاء هذه اللجنة من البريطانيين ولم يكن فيها هندي واحد 

وزير الدولة  ) Bir Kenhead(   آنهيد بير رويبر )٣(آونها ستقرر مصير الهند  بالرغم من

اآد له فيها ان اختيار اللجنة قد تم  نايرويبرسالة بعثها الى )  ١٩٢٩ – ١٩٢٤(  لشؤون الهند

خيفة من  سبهذا الشكل الن الهنود منقسمون واالختالف بينهم آبير ، آما ان آل حزب يتوج

  . )٤( اساسي مشترك زاب االخرى مما آان سبباً  في عدم وضع دستور حاال

هم من عضوية لجنة سيمون هي تحدي لهم وهذا ما بعادبر الهنود محاولة بيرآنهيد استاعت

 آلها لجنة سيمون النها لم تحِو وقد عارضت االحزاب الهندية )٥(اثار غضب القادة الوطنيين 

بين جماعة  ١٩٢٧آانون االول  ٢٧فقد حصل تعاون في  ،على من يمثل الشعب الهندي 

       .)٦(سيمون المعتدلين برئاسة سابرو وحزب المؤتمر برئاسة مونتيال نهرو في معارضتهم للجنة

موقف الرابطة االسالمية من لجنة سيمون فقد انقسم بين مؤيد للجنة ومعارض لها وتم  اما

هذا  رأستو ١٩٢٧آانون االول  ٣٠لكتا في ية في آنتيجة هذا عقد اجتماعين للرابطة االسالم
                                                            

  . ١٨٤ليلى ياسين حسين ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٧٦ص نورمان بالمر،المصدر السابق ،  . ١٩٢٨م ارسل للهند آرئيس بعثة عا محامي وسياسي بريطاني )٢(
  ؛ ١٦٥لويس فيشر ، المصدر السابق ، ص  )٣(

Sar Faraz Hussair Mirza , Hindo – Muslim OP. cit ., P. 119 . 
  ؛  ٨٣محمد حسن االعظمي ، حقائق عن باآستان ، المصدر السابق ، ص  )٤(

K. K.A ZIZ,The making of Pakistan A story of nationalism , London , 1967 , P. 41 . 
تشرين الثاني ،  ٨في  ١٤و  ١٣،مجلة الرابطة ، العددين قضيه الهند ومشاآلها الحاضره عطا بكري ،  )٥(

  . ٣٢٩، ص  ١٩٤٤بغداد ، 
  . ٣٤٠صباح ممدوح آعدان ، المصدر السابق ، ص  )٦(
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٥٨ 

ساحقة ومعارضة  بأغلبية ذلكتم االجتماع محمد يعقوب الذي دعا الى وجوب مقاطعة اللجنة و

لجنة سيمون النه جناح في موقفه من محمد علي وآان هذا االتجاه مطابقاً  لمباديء  )١(اثنين فقط 

ة له فور صحفيمنذ البداية من خالل مقابلة  البعثة جناح لمقاطعةمحمد علي  واسرعآان بقيادته 

  . )٢(االعالن عنها 

ً  للرابطة عام  اما االتجاه الثاني الذي آان بقيادة محمد شافي الذي انتخب رئيسا

اما عن و  )٣(جناح محمد علي قرر التعاون مع البعثة خالفاً  لرأي  فقد والفريق الذي معه١٩٢٧

   خوفهم من ضياع مصالحهم الشخصية في حال معارضتهمهو فسبب وقوفهم مع البعثة 

  . )٤(لالنكليز 

آل من حزب المؤتمر الوطني الهندي وحزب المعتدلين صالح اسهمت هذه المواقف ل

  .وحزب الرابطة االسالمية في بلورة موقف واحد وهو آلمتهم ارجع يا سيمون 

حتى آذار  ١٩٢٨شباط  ٣وقد زارت لجنة سيمون الهند مرتين آانت الزيارة االولى في 

وعند وصولها الى بومبي استقبلت بالرايات السوداء والالفتات التي آتب عليها بخط  ١٩٢٨

والجماهير تردد تلك الكلمات بالرغم من عدم معرفة  )عد من حيث اتيت يا سيمون(عريض 

نيسان  ٣١الى  ١٩٢٨تشرين االول  ١١والزيارة الثانية في  ) ٥( ليزية اللغة االنكآثير منهم 

  . )٦( ١٩٣٠اال ان تقرير اللجنة لم ينشر اال في آيار  ١٩٢٩

                                                            
(1) Lajpat Ruy , Unhappy India , Calcatta , 1928 ,P. 419.  
(2) Ikram , OP. cit., P. 348 .  
(3) Ibid, P. 348; D.F.Karaka , Nehru the Lotus Eater form Kashmir , London ,1953, P.134 . 

  . ٧٧حسن عزت ، المصدر السابق ، ص   )٤(
  ؛ ١٦٩، المصدر السابق ، ص  حىميالد المقر )٥(

Michael Edwardes , Political Leaders of the Twentieth Century Nehru Apolitical 
Biography , London , 1971 , P.69. 

  ؛ ٣٩٨، ص  ١٩٤٢آذار  ٣١في  ١٧٠محمد عبد اهللا عنان ، قضية الهند ، مجلة الثقافة ، العدد  )٦(
Ishtiaq Hasain Qareshi , OP. cit.  , P. 56 .  
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٥٩ 

    ها لجنة سيمون اال ان اللجنة عملت لمدة ست سنوات تقيلاال انه رغم المعارضة التي 

واوصت بتحويل الهند الى دولة اتحادية واعتبرت  ها الحوالهلوضع دستور للهند بعد دراست

ً  لكل تغيير دستوري مع ان  يسن االنتخاب الطائفي لالقليات المسلمين والسيخ الطائفية اساسا

   )٢(، آما اوصت اللجنة بفصل والية بورما عن الهند وجعلها وحدة مستقلة  ) ١(والمنبوذين 

ً  على ت االحزاب السياسية عقد ١٩٢٨آذار  ١٩وفي  الهندية اجتماع لها في بومباي بناءا

الوطني الهندي ونتج عن االجتماع قرار بتعيين لجنة لدراسة  مؤتمردعوة مقدمة من حزب ال

اعضاء يال نهرو تمو المباديء االساسية لدستور الهند ، وضمت اللجنة التي آانت برئاسة

يمثلون االحزاب السياسية والطائفية في الهند ، وبعد عمل استمر لمدة ثالثة اشهر نشرت اللجنة 

  . )٣( ١٩٢٨آب  ١٥في )  Nehru Report( نهرو بتقرير تقريرها الذي عرف 

   )٤( :اآلتي  وتضمن تقرير نهرو على

  .البريطانية حصول الشعب الهندي على الحكم الذاتي داخل االمبراطوية  – ١

فيما يخص التمثيل الطائفي يجب االخذ بنظام االنتخابات المشترآة في الهند مع رفض  – ٢

القاليم التي االخذ بنظام حفظ المقاعد للطوائف في الجمعية التشريعية باستثناء المسلمين في ا

  .الشمالية الغربية  الحدود قاليمغير المسلمين في اويشكلون فيها اقلية 

  .في البنجاب والبنغال  الي طائفة حفظ المقاعد م الموافقة على مبدأعد – ٣

                                                            
هم سكان الهند االصليون ويسمون زنود الهند ، وقد حرمهم المجتمع الهندوسي من حقوق : المنبوذين  )١(

االنسان ونزل بهم الى مستوى اقل احياناً  من مستوى الحيوان ، ولم يسمح لهم بان يعتنقوا الدين الهندوسي او 
احمد شلبي ، مقارنة . ضريبة عليهم  يتخلقوا بآدابه وترآوا هكذا في حياة بدائية مريرة ، والحرف الحقيرة

 . ٥١، ص  ١٩٨٤البوذية ، مكتبة النهضة المصرية ،  –الجينية  –االديان ، اديان الهند الكبرى الهندوسية 
  . ٣٣٩عطا بكري ، المصدر السابق ، ص  )٢(

(3) Michael Edwardes , OP. cit ., P69 . 
  . ١٩٤ليلى ياسين حسين ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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٦٠ 

ً وضع التقرير اقليم الحدود الشمالية الغربية اقليم – ٤ ً قائم ا وحده ، مع فصل السند عن  ا

  . اً جديد اً بومباي واعتباره اقليم

  .ان يتم العمل بنظام حفظ المقاعد لمدة عشرة سنوات  – ٥

  .حقوق الشعب الهندي المحافظة على  – ٦

رفض مبدأ  هالن ١٩١٦يمكن القول ان تقرير نهرو قد ابتعد عن ميثاق لوآنو عام 

ً  نظام حفظ المقاعد في الجمعية التشريعية وبهذا فقد  )١( االنتخابات المنفصلة ورفض ايضا

منه ،    جناحومحمد علي اما عن موقف الرابطة االسالمية  .تجاهل التقرير مطالب المسلمين 

 ١٩٢٨جناح وذلك في اجتماع الرابطة في آانون االول محمد علي فقد اخذت الرابطة برأي 

جناح هذه محمد علي وطالبت بعدد من التعديالت فيه وقد وضع ) ٢(ورفضت تقرير نهرو 

  : )٣(وهي  جناح الستمحمد علي التعديالت وعرفت بنقاط 

  .مسلمين الن مالمجلسين التشريعي والمرآزي الممثلين المنتخبين لكال  ثلث يكونيجب ان  – ١

للمسلمين على اساس عدد  ةاحتياطيمقاعد في البنجاب والبنغال يجب ان يكون هناك  – ٢

لن يكون لهم الحق عادة الفحص بعد تلك الفترة وسنوات ، وتكون خاضعة ال ةالسكان لمدة عشر

  .في طلب مقاعد اضافية 

    في المجلس التشريعي  فقط صالحيات في الواليات وان ال تكونال نان تكو يجب – ٣

  .المرآزي 

                                                            
(1)  Richard symond , OP. cit .,  P. 151 ; Sar faraz Hussair Mirza , Hindo – Muslim , 
OP. cit., P. 121 .  
(2)Ambedker , OP. cit., PP. 280 – 281 . 
(3) Alan Bryant Wells , OP. cit., P. 181 ; Ishtiaq Husain Qureshi , OP. cit., P. 55 . 
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٦١ 

البرلمان بصورة منفصلة  يال يتم اي تعديل في الدستور ما لم يكن التعديل قد مرر في مجلس –٤

  .الموجودين في آال المجلسين في جلسة مشترآة  أولئكوباغلبية اربعة اخماس من 

  .ثيل الطائفي ، وتأسيس حكومة بموجب هذا الدستور حذف آلمة التم – ٥

  .تجسيد الكتلة فيما يتعلق بالتمثيل الطائفي في البنجاب بالكامل في تقرير نهرو  – ٦

جناح في لندن يناقش المشكلة الهندية مع رجال محمد علي وعند نشر تقرير نهرو آان 

غ ورمزي نيدرفدخل في مناقشات مع اللورد  ١٩٢٨الدولة هناك بعد سفره اليها في آب 

معهم  مناقشاته اثناءجناح محمد علي رغم هذا فان و )١()  Ramsy Macdonald( ماآدونالد 

محمد وصل الى نتيجة مفادها عدم جدوى التفاوض مع اي حزب خاصة بعد توضيح ماآدونالد ل

محمد وبذلك ضاع امل " بان حكومته سوف تواصل سياسات الحكومة التي قبلها " جناح علي 

  . )٢( جناح في ان تغيير الحكومة في بريطانيا سوف يؤدي الى تغيير مماثل في الهندعلي 

ً  في االول من آانون الثاني  ١٩٢٨وفي آواخر عام  تم عقد مؤتمر  ١٩٢٩وتحديدا

ا استقالل الهند وجهة النظر االسالمية حول الطريقة التي يتم فيهاسالمي عام في دلهي الظهار 

 انه بالنظر الى اتساع الهند وتعدد اجناسها فان شكل الحكم" المؤتمر  في ) ٣(وتحدث اغا خان 

                                                            
اول رئيس وزارة عمالية بريطانية  ١٩٢٤، اشتراآي بريطاني اصبح عام  ١٩٣٧ – ١٨٦٦: رمزي ماآدونالد  )١(

، اال انه اتهم بخيانة  ١٩٠٠في تأسيس حزب العمال في  اسهمثم  ١٨٩٤زب العمال المستقل عام وآان قد اشترك في ح
وله  ١٩٣٥باغلبية مع المحافظين ، واستقال من جميع مناصبه السياسية عام  ١٩٣١الحزب عندما شكل الوزارة عام 

       .  ١٩١٩والبرلمان والثورة  ١٩١١والحرآة االشتراآية  ١٩٠٩عدة اعمال آتابية منها االشتراآية والحكم عام 
  .  ٦٦٦،      ص  ١٩٩٩، بيروت ،  ٤، ط  ٥عبد الوهاب الكيالي ، الموسوعة السياسية ، ج 

(2) Ian Bryant Wells , OP. cit. , P. 173 . 
وهو آغا سلطان سير محمد شاه ،  ١٨٧٧تشرين الثاني  ٢ولد في آراتشي في )  ١٩٥٧ – ١٨٧٧: ( غان خان آ )٣(

وهو الرئيس الروحي للطائفة االسماعيلية ، عين . نزحت الى الهند في القرن الماضي ايرانية ملكيه وينتمي الى اسرة 
رئيساً  لعصبة االمم ورحب بدخول العراق ومصر  ١٩٣٧في المجلس البريطاني الخاص ، واصبح عام  ١٩٣٤عام 

تبة اآبر رؤساء وترآيا وغيرها من الدول االسالمية الى مجلس العصبة ، ومنحته بريطانيا لقب صاحب السمو ور
آمال المالح ، آغا خان وعشرين مليون اسماعيلي ، : للمزيد ينظر . ودفن في اسوان بمصر  ١٩٥٧بومباي ، توفي عام 

  . ١٩٥٩مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، 
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٦٢ 

لوحيد الذي يالءم االحوال الهندية هو النظام الفيدرالي الذي يمنح الواليات التي يتألف منها ا

والسلطات الباقية وان حق المسلمين في انتخاب ممثليهم في مختلف المجالس الحكم الذاتي التام 

التشريعية الهندية هو اليوم قانون البالد وال يمكن للمسلمين ان يجردوا من هذا الحق دون 

  . )١( " موافقتهم

عدد مؤتمر فضل رحيم ، وقد حضر هذا الوآان هذا االجتماع برئاسة محمد يعقوب و

بان الحوار مع حزب المؤتمر غير مفيد ، وان الصالت مع الذين يعتقدون من المسلمين آبير

جناح آان مصراً  على الجمع بين الطائفتين وآان محمد علي الحكومة هي امر اساسي ، اال ان 

يرى ان مفتاح االتفاق هو االعتراف بان المشكلة بين الهندوس والمسلمين هي مشكلة وطنية 

جناح لالحباط في المؤتمر اال انه محمد علي تعرض  من رغمبال،  اً طائفي اً زاعقومية وليست ن

آان ال يزال يرى ان الوحدة الهندوسية االسالمية هي الحل الوحيد ويحاول بالطرق الدستورية 

  .  )٢( ذلكتحقيق 

وى السياسية االسالمية ونتج عن جناح في مفاوضات مع مختلف الق اشترك محمد علي 

عشرة ،  ناح االربعجمحمد علي نقطة وعرفت بنقاط  ةعشر بأربع المفاوضات مقترحاتهذه 

  :  )٣(في دلهي والنقاط هي  ١٩٢٩آذار  ٣٠ابطة االسالمية في قدمها في اجتماع جلسة الرو

دستور للهند يمنح آل مقاطعة الحكم المباشر بمعنى انشاء دستور فيدرالي لكل  ءاعطا – ١

  .االقاليم 

  .المساواة بين جميع المقاطعات الهندية في الحقوق واالمتيازات  – ٢

                                                            
  . ١٧المصدر السابق ، ص تطور النظام السياسي، ستار جبار عالي الدليمي ،  )١(

(3) Ian Bryant Wells, OP. cit. , PP. 138 – 184 . 
(1) Syed sharifuddin Pirzada , foundation of Musleim League Bac Kground struggle 
, Lahore , 2006 , P. 67 . 
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٦٣ 

 االخذ بنظر االعتبار حقوق االقليات في جميع المقاطعات مع اعطائهم حق التمثيل النيابي  – ٣

  .في المجالس التشريعية والنيابية 

  .الثلث  عند تشكيل المجلس النيابي بموجب الدستور تكون فيه حصة ممثلي المسلمين بنسبة – ٤

وا متمتعين بالصالحية ب االعضاء الممثلين للفرق والطوائف المختلفة على ان يكوننتخي ان – ٥

  . التي ينص عليها الدستور

ان ال يمس ذلك حقوق االآثرية المسلمة في  يجبر االنظمة في جميع المقاطعات عند تغيي – ٦

  .البنجاب والبنغال والحدود الشمالية 

  .والتعليم  ان يتضمن الدستور الهندي الجديد الحرية للجميع في اقامة الشعائر الدينية  – ٧

  .عدم تنفيذ اي قانون اذا آان ذلك القانون يمس طائفة من الطوائف  – ٨

  .اطعة السند عن بومباي بدون شروط فصل مق – ٩

  .ات مساواة منطقتي الحدود وبلوشستان في التنظيم مع سائر االمار – ١٠

ان يضمن الدستور حقوق المسلمين في مختلف االمارات خاصة الحرية الدينية والعدالة  – ١١

  .في جميع الحقوق وتوزيع الوظائف 

ان يتكفل الدستور الهندي بضمان حرية المسلمين في اقامة الشعائر الدينية مع حفظ  – ١٢

يم واللغة في آل المقاطعات مع مقدساتهم واماآن معتقداتهم والمحافظة على اسلوبهم في التعل

  .تخصيص منحه مالية لكل مقاطعة تصرف سنوياً  الى الشؤون االسالمية 

عدم تشكيل اي وزارة او حكومة في المقاطعات الهندية دون ان يكون فيها تمثيل  – ١٣

  .للمسلمين بنسبة الثلث 

  .جميع المقاطعات عدم اجراء اي تعديل او تبديل في الدستور الهندي اال بموافقة  – ١٤
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٦٤ 

واجه محمد علي جناح معارضة من المسلمين على هذه النقاط وآان ممن عارضوا 

هم الدآتور انصاري ومحمد عالم واحمد خان شيرواني ، فكان  في االجتماع محمد علي جناح

وته محمد علي جناح ونقاطه هؤالء مؤيدين لتقرير نهرو على عكس محمد علي الذي ايد بكل ق

ولتأخير  ١٩٢٩وحدث في االول من نيسان  )١(لدستور نهرو  الً بدي ة بوصفهاعشر االربع

وانصاره الصفوف االولى وقدم محمد عالم حضور محمد علي جناح فقد اعتلى منصة الرئاسة 

باخالء منصة الرئاسة ) االخوين علي ( طلب محمد علي تأييد تقرير نهرو وب قرار مشروع

وعند رفض محمد عالم ذلك اندفع الحضور نحو المنصة وتبع ذلك فوضى عارمة في هذه 

  . )٢( محمد علي جناح ورفع الجلسةاالثناء دخل 

  

@ @
@ @

szj¾a@sÛbrÛa@ @

·ûß@¿@bäu@ïÜÇ@†àª@‰ë…paŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ñŠí†n½a@ñ†öb½aQYSP@–@QYSR@ @
  

قبل عقد مؤتمر المائدة المستديرة ومن هذه ت الهند فترة من االضطرابات عّم  

االضطرابات قيام اصحاب المعامل بتخفيض اجور العمال ، وقد برزت الحرآة العمالية 

 ١٩٢٩م عارعان ما تصدت الحكومة لها واعتقلت في آذار وتطورت الى حرآة نضالية وس

                                                            
  . ٧٤محمد حسن االعظمي ، محمد علي جناح باعث باآستان ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١٥١ – ١٥٠ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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٦٥ 

في و .  )١( وعرفت هذه القضية باسم محاآمة ميرت منهم الشيوعيين ال سيماالعمال البارزين 

واول ما   )٢(احراق آميات آبيرة من المنسوجات االجنبية  ١٩٢٩ضوء هذه السياسة تم في آذار 

حيث تقول ابنته انديرا ان اسرتها مع آثير من  ) ٣( ،نهرو جواهر الل بدأ االمر باالحراق اسرة

  . )٤(االسر الهندية آثيراً  ما اوقدت النيران واحرقت آل ما آان لديها من المالبس االنكليزية 

   

                                                            
دامت محاآمة هؤالء اربع سنوات مع اصدار حكم للمتهمين بالسجن لمدة طويلة اال ان هذه المحاآمة لم توجه التهم  )١(

جواهر . للمتهمين للقيام باعمال االضطرابات بل وجهت لهم التهم على اساس تبنيهم الفكار معينة مع محاولة نشرها 
  . ٢٧٧السابق ، ص الل نهرو ، لمحات من تاريخ العالم ، المصدر 

  . ٨٩فؤاد محمد شبل ، المصدر السابق ، ص  )٢(
ولد في اهللا اباد في مقاطعة آشمير وهو نجل موتيال نهرو ، اآمل تعليمه في بريطانيا  ١٩٦٤ – ١٨٨٩: جواهر الل نهرو  )٣(

سجن ثمان مرات خالل السنوات  ١٩١٨وعمل بالمحاماة وانضم لحزب المؤتمر الوطني الهندي عام  ١٩١٢وعاد الى الهند عام 
وبعد . اال انها لم تصل الى نتيجة  ١٩٤٦ ، دخل في مراسالت مع محمد علي جناح عام ١٩٤٧ – ١٩٣٦،  ١٩٣٠ – ١٩٢٩

ومن ،، له عدة مؤلفات منها قصة حياتي  ١٩٦٤االستقالل تولى منصب رئاسة الوزراء وبقي في هذا المنصب حتى وفاته عام 
 Sarvepalli Gopal , Jawahar Lal:للمزيد ينظر . ولمحات من تاريخ العالم ،وآراء في قضايا الساعة ،السجن الى الرئاسة 

Nehru Abiography,Volume One 1889–1947,London , 1975 . 

  . ٢٢، ص ١٩٤٩حزيران ،  ١٣سنة الحادية عشرة ،، ال ٥٤٦، مجلة الثقافة ، العدد محمد بدران، جواهر الل نهرو )٤(
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٦٦ 

 لقيام وابضرورة احداث تغيير يعتقدون سكانها فيما يتعلق بالحالة في البنغال فقد آان 

. دة حتة في البنجاب ومقاطعة الحدود المالتي قام بها العمال وآذلك شملت الحال نفسها االعمالب

عرف باسم مرسوم  اً حاولت الحكومة البريطانية القضاء على هذا النشاط فاصدرت لهذا مرسوم

البنغال يخولها بموجبه القبض على اي شخص وايداعه السجن دون محاآمة وبعد اصدار هذا 

جل على عدة مئات من ابناء البنغال والقوا في السجن ولم يكن العتقالهم االمرسوم القي القبض 

  . )١(محدد 

داندي  غاندي العصيان المدني وبدأ زحفه الى أعلن ١٩٣٠وفي الخامس من نيسان عام 

 )Dandi  ( على الساحل الغربي للهند والتي عرفت)وذلك لرفع ضريبة الملح  )الملح بمسيرة

 ١٩٢٩آاهل الفالحين خاصة بعد االنخفاض الذي حصل بعد انهيار بورصة نيويورك عام  نع

 ينة عندهم وقد شارآت الشاعرة ساروج، وتأثرت اوضاع الفالحين الن الملح يستهلك بكثر

الف شخص الجل تحرير الملح ووصلت المسيرة الى شاطيء البحر وقاموا  ٧٥يدو مع نا

وقد اعتقل غاندي اثناء المسيرة وبعد يومين من اعتقاله اشتد العصيان  )٢(باستخراج الملح 

  . )٣(المدني واتسع نطاقه 

لم تستطع االجراءات التي اتخذها نائب الملك ايروين باعتقال غاندي وبعض قادة 

السجون بالمعتقلين الهنود من  ألة التنفيذية لحزب المؤتمر ، ومالحرآة الوطنية ، وحل اللجن

 )٤(تهدئة االوضاع ، مما دفعه الى نصح حكومة لندن بالقيام بتغيير سياسي جذري في الهند 

                                                            
  . ٥٥علي شعيب ، المصدر السابق ، ص  )١(
  ؛ ٢٣٩، ص  ١٩٤٨آذار  ٣٠،  ٨مجلد سالمة موسى ، حياة غاندي وموته ، مجلة الكاتب المصري ،  )٢(

Frank Moraes , OP. cit., P. 157. 
  . ١٩١تشارلز بولز ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ٣٤٣صباح ممدوح آعدان ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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٦٧ 

 المجتمع الهنديشرائح اقترحوا عقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن يحضره ممثلون من ف

  . )١( ١٩٣٢، ١٩٣١، ١٩٣٠لسياسية البريطانية للسنوات واالحزاب ا

قبل عقد مؤتمر المائدة المستديرة االول في لندن جرت عدة مراسالت بين محمد علي 

آتب محمد علي  ١٩٣٠حزيران  ٢٤جناح ونائب الملك في الهند اللورد ايروين ، ففي تاريخ 

جناح رسالة الى نائب الملك حول مسألة العضوية في مؤتمر المائدة المستديرة فقال له في 

السماح له وه بان يرتب قائمة اسماء الممثلين الذين تتم دعوتهم للمؤتمر ان يسمح ل" الرسالة 

اال ان " قبل اقرارها بحيث يستطيع ان يقدم بعض االقتراحات بشأن ذلك  قائمةال االطالع علىب

 ١٩وفي . في رد رسالة ايروين الى محمد علي جناح لم يطلعه فيها على قائمة اسماء المدعوين 

الهند في  اسماء ممثلي معرفةداً  الى ايروين يطلب منه علي جناح مجدآتب محمد  ١٩٣٠آب 

  . )٢( ايروين انه سيعرف ذلك عند نشر القائمة أجابفالمؤتمر 

ً  منه ان  وقد اعترض محمد علي جناح على مشارآة حزب المحافظين وذلك اعتقادا

لالصالح السياسي في الهند ، واقترح محمد علي جناح آذلك ان ال  معارض ذآورحزب المال

من جانب  اً عضو ١٥من الجانب الهندي و  اً عضو ١٥يزيد عدد المشارآين في المؤتمر عن 

  . )٣(ه مقترحخذ بؤالحكومة ولكن لم ي

قوية ، ففي  بل نظرت بعض االطراف الى عالقة محمد علي جناح بايروين بانها عالقة

من شيرواتي الى انصاري قال فيها ان محمد علي جناح وشافي يحاوالن لعب دور آبير رسالة 

في مؤتمر المائدة المستديرة حتى ان شيرواني واعضاء اخرين في الحزب الوطني قلقين من 

تأثير محمد علي جناح وخوفهم من استبعادهم من المؤتمر ، اال ان هذا القلق غير مبرر له 

الى "  ١٩٣٠تموز  ١١في  دعا الهنود محمد علي جناحأن على هذا ومبالغ فيه والدليل 

                                                            
  . ٣٤٤المصدر نفسه ، ص  )١(

(2)Ian Bryant wells , OP. cit., P. 200 . 
(3)Ibid., P. 200 – 203 . 
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اضاعة الفرصة للتوصل الى قرارات مرضية مع الحكومة المشارآة في المؤتمر وعدم 

    ية للهندعقد تستمر طالما ان التطلعات الشرالبريطانية وانهاء الصراعات واالحتكاآات التي 

  .) ١( "تتحقق لم 

رة للمجلس التشريعي في علي جناح في رسالة اخرى عقد دووطلب ايروين من محمد 

في شهر تموز بدالً  من ايلول حيث موعد الدورة االصلي ، ويجيب محمد علي  مالمدينة س

جناح بانه ليس هناك اي نفع من عقد الدورة اصالً  خصوصاً  بعد استقالة جميع االعضاء داخل 

  . )٢(ؤتمر في المقاطعة المجلس التشريعي وذلك استجابة لرأي حزب الم

طلب منه ضرورة نجاح  ١٩٣٠تموز  ٢٨وآتب محمد علي جناح الى ايروين في 

الذي اوصى  )٣( ن ، وخاصة عبد الغفار خانيطالق سراح المزيد من السجناء السياسيوأالمؤتمر 

  . الغربية  به محمد علي جناح لحضور المؤتمر ممثالً  عن اقليم الحدود الشمالية

ان توقعات محمد علي جناح حول المؤتمر آانت آبيرة ، اضافة الى انه شعر ان حكومة 

آانت صادقة في رغبتها باالصالح السياسي في )  ١٩٣١ – ١٩٢٩( حزب العمال في انكلترا 

ً  من محمد علي جناح نفسه بالوحدة الوطنية ، فقد اعتقد ان وحدة الهندوس  الهند ، ايمانا

   المؤتمر تجعل بريطانيا غير قادرة على مقاومة طلبات الساسة الهنود وآان والمسلمين هي التي 

  

  

  
                                                            

(1) Ibid., P. 205 . 
(2) Ibid. , P. 207 . 

نزل نهرو ضيفاً  عليه عند زيارته لمقاطعة  ١٩٤٦يعرف باسم غاندي الحدود وفي عام : عبد الغفار خان  )٣(
محمد ايوب خان ، اصدقاء ال سادة ، ترجمة . الحدود الشمالية الغربية ، وهو من اآثر زعماء الباثان شعبية 

  . ٣٩٥، ص  ١٩٦٨عمر فروخ ، بيروت ، 
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٦٩ 

  . )١(نجاحه او فشله عن يشكل المحاولة االخيرة لتحقيق تسوية دستورية للهند بغض النظر 

تشرين االول  ٤سافر محمد علي جناح على ظهر سفينة تابعة لنائب الملك بتاريخ 

دارت مفاوضات بين الوفود المشارآة في لمؤتمر المائدة المستديرة ، و استعداداً  للذهاب ١٩٣٠

 الحصول على اتفاقوهم في طريقهم الى بريطانيا وآان هدفهم هو  سفينةالالمؤتمر على ظهر 

زعيم طائفة  آاردمحمد علي جناح وامباضافة الى آان على ظهر السفينة ممن بين الطوائف و

اسبها الضغط هالهندوس والمخان اراد خالل هذه المفاوضات  وموعز باترو وشفاعت المنبوذين

ية ولكن مع جدان تكون المفاوضات مع الهندوس اراد المسلمون اوالً   في حينمن اجل الهيمنة 

  . )٢( وصول الباخرة الى بريطانيا لم يتم التوصل الى اي اتفاق

وقد حضر المؤتمر آذلك آل من اغا خان وفضل الحق وخرناوي ممثالً  عن البنغال 

 بات المتحدة ومن البنجامقاطعمن الومحمد علي نواب من جيتاري والدآتور شفاعت خان 

 لهم اً قائدبوصفه ماعة المعتدلين فقد مثلهم سابرو محمد شافي وشوردي ظفر اهللا خان ، اما ج

ً   لعبومع غياب حزب المؤتمر فقد تري ويرافقه خازار ساس ً  المهاسبها دورا ان  . لهمآبيرا

ً  ان اجتمع ممث انعقاد من لون مؤتمر المائدة المستديرة حدث تاريخي فريد اذ لم يحصل سابقا

  . )٣( ، واالحزاب السياسية البريطانية المجتمع الهندي مختلف شرائح

تحت  ١٩٣٠تشرين الثاني  ١٢في مؤتمر المائدة المستديرة االول في لندن بدأت جلسات 

ً ذاتي الً شعار اعطاء الهند استقال مع بحث وضع دستور للهند بحضور المسلمين والمعتدلين  ا

   ١٩٣٠تشرين الثاني  ٢٠وتحدث محمد علي جناح في  )٤( وغياب حزب المؤتمر الوطني الهندي

  

                                                            
(1)Ian Bryant wells , OP. cit. , P. 210 . 

  . ١٦٩ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٢(
(3)Conpland , the Indian Poroblem 1833 – 1935 , London , 1943 , P. 111 . 
(4)Ishtiaq Husain Qureshi , OP. cit ., P. 58 . 
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اف ان ضوا.. ان تقرير سيمون آان ميتاً  " وقال  (Bill)بل ووجه خطابه مباشرة  الى اللورد 

               اً بريطانيا العظمى لها اهتمامات آبيرة بالهند سياسية وتجارية ولهذا فانتم طرف مهتمون اهتمام

ً آبير               ة جلست حول رئيسل ان في الهند اربعة احزاب بالمستقبل الدستوري الهندي ، وقا ا

المائدة المستديرة وهي الحزب البريطاني وحزب االمراء الهنود وحزب الهندوس وحزب 

   )١(" المسلمين 

ً ان هناك احزاب االهذه اشارات من محمد علي جناح  سم الشعب ـّوهذه االحزاب تق ا

فارقة عن الهندي فقسم منهم مؤيد لحزب المؤتمر والقسم االخر لحزب المسلمين وهي عالمة 

حول وحدة الطوائف والوحدة الوطنية في الهند بين الساسة الهنود وما الى ذلك  آراءه السابقةآل 

  .يشير الى تكتالت سياسية  آأنمافهو 

جناح وهو المفاوض محمد علي وتمت خالل المراحل االولى من المناقشات سعي 

عشرة ، وآان سابرو  بالنقاط االربع المسماة ةالمطالب الرئيس بعرض الرئيس عن وفد المسلمين

ً  بجعل السند  ساستري وستليفارو والية الحدود الشمالية الغربية ومستعدون للقبول فورا

 شرط الليبرالين آالواليات المنفصلة وعلى قدم المساواة مع الواليات االخرى آذلك آان

االستعداد للسماح لالغلبية المسلمة في البنجاب والبنغال التوازن للمسلمين في الواليات التي 

يكونون فيها اقلية وفي مقابل هذا يوافق المسلمون على انتخابات مشترآة مع االحتفاظ بمقاعد 

وقد اثار   اريآاهاسبها الذين يمثلهم موغي وجمالمن المسلمين اال ان هذا االقتراح رفض 

ا الى اتفاق محول انفصال السند عن بومباي واخيراً  تم التوصل معه اساسياً  اً االخيران خالف

التي فيها اقلية مسلمة بموافقة محمد علي جناح وشافي واغا خان على التوازن في الواليات 

اوض حتى التوصل قاعد على اساس السكان مع ترك البنجاب والبنغال للتفماالحتفاظ بال وقبلوا

  .)٢(الدينية  الى اتفاق بين الطوائف

                                                            
  . ١٧٢ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )١(

(2) Ian Bryant wells , OP. cit., P. 216 . 
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٧١ 

ً  للقبول بالتمثيل المنفصل معآان  ً  تماما  فاوضتال استمرار محمد علي جناح مستعدا

آان مرتاحاً  ولكنه عشرة  ع التوازن في مقابل تنازالت رئيسة اخرى لنقاطه االربععلى موضو

لالنتخابات المشترآة وليس نظام االنتخاب حسب الطائفة اذ ان االنتخاب المشترك سيجعل 

يضمن للمسلمين على االقل نسبة المسلمين والهندوس يصوتون سوية لمرشحين عامين وبذلك 

  . )١(دودة من المقاعد مح

آانون االول بنظام تكافؤ  ١٤هذه االزمة باالقتراح في حل لوتقدم وفد المسلمين 

الوحدات الهندوسية االسالمية في البنجاب مع اغلبية عادية للمسلمين البنغاليين واستمرار العمل 

الطراف أنهاية لمفاوضات هذا الرفض شكل وقد  )٢(بمبدأ التمثيل المنفصل ورفض السيخ ذلك 

  .ذات التمثيل الطائفي 

 اهللا اباد وتم اختيار مدينة في ١٩٣٠آانون االول  ٢٩في الرابطة االسالمية  اجتمعت

اقبال رئيساً  لتلك الدورة وذلك لسفر محمد علي جناح ومحمد علي الى انكلترا ، وخطب  محمد

رابطة رجالً  لم ينزل به انتم الذين رأيتم ان تنتخبوا لرئاسة هذه ال" اقبال خطبة طويلة جاء فيها 

انه ما برحت بالمسلمين تلك القوة ويزال قلبه عامراً  قوي االيمان  ولم يقعد به القنوط مااليأس ،

  . )٣( "الكامنة التي تستطيع ان تحرر اذهان البشرية من قيود االجناس وااللوان والدماء

" المناطق التي يرغب في انشاء دولة اسالمية فيها وذلك بقوله  تهوحدد اقبال في خطب

  اود ان ارى واليات البنجاب والحدود الشمالية الغربية والسند وبلوشستان تجتمع في دولة 

واحدة ، يبدو لي ان الدولة المسلمة هي المصير النهائي للمسلمين على االقل في شمال غرب 

                                                            
(1)Ibid , P. 217 . 
(2) Ibid, P. 218 . 

  . ١٧٦ – ١٧٥عبد المنعم النمر ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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٧٢ 

ً  داخل االمبراطووقد اتحدت جميعها في ) ١(دالهن ً  ذاتيا               يةردولة واحدة تحكم حكما

  .) ٢(" البريطانية 

اما عن االسباب التي دعت اقبال الى التفكير في انشاء وطن للمسلمين في الهند فيجيب 

ان حياة االسالم آقوة ثقافية حضارية في هذا البلد تعتمد بصورة آبيرة على " عليها في خطبته 

في اراضي محدودة ، سيثبت مسلموا الهند في الشمال الغربي انهم افضل المدافعين مرآزيتها 

  . )٣(" مادياً  مارجي سواء اآان غزواً  فكرياً  اعن الهند ضد الغزو الخ

وان الهند تتكون من خليط آبير من السالالت واالجناس وعدد آبير من اللهجات ويعبر 

المجتمع الهندي هي ليست االراضي في البلدان االوربية ،  مكوناتان " اقبال بقوله محمد عنها 

قارة لمجموعة بشرية تنتمي العراق مختلفة وان الهندوس ال يكونون مجموعة  الهند هي

في الهند بدون االعتراف بحقيقة  هن تطبيقمتجانسة ، ان مبدأ الديمقراطية االوربية ال يمك

ي في الهند ئوع الالنهانمن الواضح انه في ضوء الت" ويضيف اقبال قائالً   ، المجاميع الطائفية

واللغات واالعراف واالنظمة االجتماعية ، يكون قد خلق دول ذاتية الحكم ق في المناخ واالعرا

هي الطريقة والهوية والمصالح االقتصادية على اساس وحدة اللغة والعرق والتاريخ والدين و

  . )٤( تأمين بنية دستورية مستقرة في الهندالوحيدة الممكنة ل

  

                                                            
وآان قد سبق محمد اقبال بالتفكير في دولة اسالمية في الهند جمال الدين االفغاني الذي يعد اول من دعا بضرورة  )١(

خليل عبد الحميد عبد العال . اسيا الوسطى وشمال غرب الهند وذلك في اطار رفضه لوجود بريطانيا تأسيس دولة تشمل 
  . ١٠٠، ص  ١٩٨٥، االصول التاريخية لدول باآستان ، االسكندرية ، 

 ١٩٨٣، آانون االول ،  ٣٠١شاآر مصطفى ، جمال الدين االفغاني الثائر الشريد المفترى عليه ، مجلة العربي ، العدد 
  .Munirddin chughtai , OP. cit., P. 19                     ؛                              ١٨، ص 

(2) Manrice Gwyer , A. Appadorai , Speeches and Documents on the Indian 
Constitution , Vol. II , London , 1957 , P.436. 
(3) S. D. I.C. Vol. II , Pre sidential Address of Dr. Sir Muhammad Iqbol , P. 437 .. 
(4) Ibid , P. 436 . 
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مناطق خاصة بالمسلمين  هو اول من اشار الى تحديدانه من خالل خطبة اقبال يظهر لنا 

 هى اغلبية اسالمية ، وانوآيفية انشاء دولة خاصة بهم في هذه المناطق على اساس احتوائها عل

  .يرى في الدين القوة وآان يطمح ان يرى هذه المناطق االسالمية قوة ال مثيل لها 

ان مسلمي الهند ال يمكنهم " ويناقش اقبال في خطبته المشكلة الدستورية بالهند بقوله 

ها الدوائر نتضمالتي ،حقوق االغلبية ،الموافقة على اي تغييرات دستورية تؤثر على حقوقهم 

في اي مجلس %  ٣٣فصلة في البنجاب والبنغال او تفشل في ان تضمن لهم تمثيل االنتخابية المن

  . )١( "تشريعي مرآزي

الفيدرالية لالقاليم المسلمة او في  اءخطبته مشكلة الدفاع في حالة اعط ويناقش اقبال في

حالة قيام دول فيدرالية داخل الهند ستواجه تلك الدول مشكلة وهي مشكلة الدفاع عن الهند ويقول 

في الهند الفيدرالية ، الفيدرالية آما افهم هي مشكلة لها جانب واحد وهو الدفاع الخارجي ليس " 

الدول الفيدرالية المسلمة ستوافق راغبة من اجل لدي شك انه لو تم انشاء حكومة فيدرالية فان 

  . )٢(  " الدفاع عن الهند

انتهت الدورة االولى لمؤتمر المائدة المستديرة في انكلترا  ١٩٣١آانون الثاني  ١٩في 

ان مسؤولية الحكومة " وفي جلسة الختام القى رئيس الوزارة البريطانية آلمة الختام قال فيها 

للتشريعات المرآزية واالقليمية لضمان حق االقاليم في الحفاظ على  الهندية يجب ان تخضع

حقوق االقليات السياسية آما ان حقيقة المشاورات التي اجراها المؤتمر عالجت اسس قبول 

جميع االحزاب وان الحكومة المرآزية يجب ان تكون فيدرالية لعموم الهند حيث تحتضن آل 

   )٣(" طانية في تشريع ثنائي للقضاء من الواليات الهندية والهند البري

                                                            
(1) Ibid , P. 438 . 
(2) Ibid , P. 438 . 
(3)Maurice Gwyer , A. Appodorai , speeches and documents on the Indian 
constitution 1921 – 1949 , Vol . I, London , 1957 , PP . 229 – 230 .  
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ان وحدات االمبراطورية بحاجة الى التعديل ، باي ان ما وجدته السلطات البريطانية 

وان وحدات االمبراطورية ذات االستقالل الذاتي يجب ان تتمتع من الناحية التشريعية 

  . )١(ما تمكنها من تنظيم شؤونها الداخلية بحرية تامة  بأوسعوالدستورية 

وصرح محمد علي جناح بعد نهاية المؤتمر وبعد اظهار حزب المؤتمر تشدده بعدم منح 

اني الفضل ان اموت في سبيل دولة حرة افضل من " المسلمين ضمانة تحمي وجودهم قائالً  

الل الهند ال يتحقق اال بوحدة آان يؤمن بان تحقيق استقأنه  اال . )٢( "العودة لبلد مستعبد 

الطوائف لكن ظهر من مناقشات اعمال مؤتمر المائدة المستديرة االول بان هناك شعور لدى 

  .الطوائف الكبيرة بالهيمنة واالنفراد في القرار السياسي 

وبعد عودة المشترآين في مؤتمر المائدة المستديرة االول ومحاولة بريطانيا اشراك 

تم االفراج  ١٩٣١الدورة الثانية لمؤتمر المائدة المستديرة في تشرين الثاني حزب المؤتمر في 

الى  البريطاني وزراءالعن غاندي وزعماء حزب المؤتمر بعد دعوة رمزي ماآدونالد رئيس 

  . )٣(زعماء االحزاب السياسية في الهند آافة للحضور الى لندن للتفاوض 

 ٥وين في ات التي دارت بين غاندي وايروضافوبناءً  على ذلك عقدت سلسلة من الم

ايقاف حملة العصيان المدني واشتراك غاندي  لغرضغاندي ايروين  اتفاقعرفت ب ١٩٣١آذار 

والواقع ان حزب المؤتمر لم يكسب من هذه المحادثات سوى   )٤(مؤتمر لفي الدورة الثانية ل

                                                            
عبد اهللا عنان ، الحكم الذاتي للهند حقيقه مسألة الجالء ، مجلة الكتاب ، المجلد الثالث ، السنة الثانية ،  حمدم )١(

  . ٨٥٣ – ٨٤٦، ص  ١٩٤٧الجزء السادس ، 
،  ١٩٦٠ – ١٩٤٧حسن عبد علي آاظم الطائي ، سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه باآستان  )٢(

  . ٢٧، ص  ٢٠٠٤آلية االداب ، جامعة بغداد ،  اطروحة دآتوراه غير منشورة ،
(3)S. D. I. C. Vol. I, Statement of Pollcy by Mr. Ramasy Mocdorald OP.cit .,   
P.230 . 
 

(4) S. D. I. C. Vol. I , the Gandhi – Irwin Agreement 5 March , 1931 , P. 232 . 
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قرر حزب آذار  ٣٠وفي   )١(اعتراف الحكومة البريطانية بغاندي ممثالً  حقيقياً  للشعب الهندي 

ان يكون غاندي هو الممثل الوحيد للشعب الهندي خالل عقده  ،آراتشيفي مؤتمر ، المؤتمر 

 ، )٣( ١٩٣١آب  ٢٩وسافر غاندي الى المؤتمر في  )٢(الدورة الثانية لمؤتمر المائدة المستديرة 

المؤتمر الوطني الهندي  حزب شغلتمشاآل  ثالثقت آان هناك ووصل الى لندن وفي هذا الو

  . )٤(والحكومة البريطانية 

 وابنته نظمت له اخته فاطمةا، و محمد علي جناح مستقراً  في لندن في هذه االثناء آان

  جانبه واصبحت حتى انها ترآت عملها آطبيبة اسنان لتكون لاخته من هذا التاريخ الزمته و

ً ه في لندن فتح له مكتب، وبعد استقرار ما تبقى من حياتهمحل ثقته                 كول بنجفي آنغ  ا

) Kings Bench Walk  (دونغناك التقى نائب الملك اللورد ولنوه  )Willingdon   ( الذي

  . )٥( ١٩٣١نيسان  ١٨اللورد ايروين في  خلف

لذا قرر )  ١٩٣٤ – ١٩٣٠( مزاولة العمل السياسي في لندن فكر محمد علي جناح في 

ابية لكنها لم فالجمعية ال نضم الىي آنائب عن حزب العمال ولهذا االدخول الى البرلمان البريطان

ً  من حزب العمال عندما سمع حديثه قالوعضه لمجلس العموم اضافة الى ان ترشيحب ِفت       ا

                                                            
  . ٣٤٥ – ٣٤٤صباح ممدوح آعدان ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٣٠٠راجندرا براساد ، المصدر السابق ، ص  )٢(
، ورغم هذا فقد عّبر مصطفى النحاس بكلمة لمصر خالل عبوره قناة السويس لم يسمح له االنكليز بالنزول  )٣(

باسم مصر التي تجاهد من اجل حريتها واستقاللها ارحب بشخصكم العظيم بزعيم الهند " الى غاندي قال فيها 
 – ١٩٢٠مراسالت اوراق رومان غاندي وطاغور . التي تحارب هي االخرى لتحقيق نفس الهدف العظيم 
  . ١١٢، ص ٢٠٠١، ترجمة سليم الصويص المحامي ، بيت الحكمة ، بغداد ،  ١٩٤٤

آانت االولى في البنغال وقامت الحكومة بحملة شديدة ضد العاملين في الحقل السياسي تحت ذريعة القضاء  )٤(
مرد والثانية في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية حيث ارتفع الوعي السياسي وتم انشاء منظمة بقيادة على الت

جواهر الل . عبد الغفار خان ، والثالثة هي معاناة المستأجرين الفقراء المعانين من االزمة االقتصادية العالمية 
  ؛  ٣١٤- ٣١٣ي ، المصدر السابق ، ص تنهرو ، قصة حيا

Mchalapathi , OP. cit., P. 115 . 
(5)Lawerence Ziring , OP. cit. , P. 12 . 
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٧٦ 

حزب المحافظين ،  االنضمام الىلهذا قرر محمد علي جناح " ذا ق مثل هدنحن ال نريد متش" 

ولم يجد دائرة انتخابية تابعة لحزب المحافظين تدعم موقفه على الرغم من المساعدة الكبيرة 

الحزب هو المطالبة  انضمامه الىوآان هدف محمد علي جناح من  ، التي تلقاها من االغا خان

  . )١(بحقوق المسلمين 

، لم تتوصل  ١٩٣١ايلول  ٧لدورة الثانية لمؤتمر المائدة المستديرة في وعند عقد ا

سقوط وزارة افق افتتاح المؤتمر رالدورة الى نتائج لحل المشكلة الطائفية ، واضافة الى ذلك فقد 

ن الحكم فتغير لذلك وجه القضية وحدثت اختالفات بشأن التحفظات يالعمال وتولي المحافظ

واالقليات واخذت آل طائفة تطالب بحقوقها ، وآذلك فقد رفض المنبوذين التعاون مع الهندوس 

  . )٢(مع اصرارهم ان تكون لهم دوائر انتخابية خاصة بهم اسوة بالمسلمين 

لقائمة مع تحديد عدد من النواب مع اصرار بريطانيا ان يكون االنتخاب على اساس ا

االنتخاب عارض اسلوب غاندي  اال انبع للمنبوذين ارلمين وآخر للسيخ وثالث للهندوس والمس

هندي دون الفصل بين الدوائر  بصفتهالمواطن الهندي نائبه فقط ان ينتخب  على واصرهذا 

  . )٣(والقوائم 

اما عن دور محمد علي جناح في الدورة الثانية لمؤتمر المائدة المستديرة ، فلم يكن له 

الدور البارز الن االضواء آلها آانت مسلطة على غاندي ، لكن رغم هذا فقد دعي محمد علي 

وخطب محمد علي جناح في  ولة لشؤون الهند ود جرينوزير الدجناح الى المؤتمر من قبل 

مال خطة اتحاد واآما زلت ارى ان تحقيق " ائالً  ثالً  عن الوفد االسالمي قالمؤتمر آونه مم

                                                            
  . ٨١حسن عزت ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٦٠علي شعيب ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٧٥لويس فيشر ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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٧٧ 

وان سنوات عديدة قد مرت ولم يتم ... ع الهند ال بد ان يحتاج الى ارادة وتعاون العالم اجمع يجم

  . )١("   االتفاق على مادة حيوية في الخطة حتى االن

عدت صفر " ه قال دتوعوعند  ١٩٣١آانون االول  ٢٨د في غاندي الى الهنعاد 

 اعلنتقد االحكام العرفية وجد ان قد و )٢(" ولكني لم اقبل المساومة على شرف بالدي .. اليدين

ه دون احالته موالل اي شخص والقبض عليه ومصادرة اسلطات العتقاللاحة العمل الت في الهند

 مؤتمرحزب الون ، وبعد اسبوع من عودته اعلن في السجاآثر زمالءه  وقد تم زج .الى القضاء 

 طلقواودع السجن وا ١٩٣٢بداية عام اعتقل غاندي في بعدها  )٣( العصيان المدني ثانية الوطني

  . )٤(في السنة التالية  سراحه

المائدة المستديرة في  بدأت جلسات الدورة الثالثة لمؤتمر ١٩٣٢تشرين االول  ٢٧في 

دعوة محمد علي جناح الى المؤتمر آذلك لم يحضرها ممثلين عن حزب المؤتمر  ولم يتمانكلترا 

ه السجون ، وان الهنود الموجودين في المؤتمر وذلك اليداع اغلب اعضائ )٥( الوطني الهندي

  . )٦(البريطانية آانوا من اختيار الحكومة 

                                                            
  . ١٨٠ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٩٣السابق ، ص فؤاد محمد شبل ، المصدر  )٢(
  . ٢١٨جواهر الل نهرو ، لمحات من تاريخ العالم ، المصدر السابق ، ص  )٣(
،  ١٩٤٧، آانون الثاني  ١٦العدد الرابع ، مجلد ال ، مجلة الكاتب المصريمحمد رفعت ، مشكلة الهند ،  )٤(

  ؛  ٥٩١ص 
Mchalapathi, OP. cit ., P. 115 . 

  . ١٧٣السابق ، ص ميالد المقرحى ، المصدر  )٥(
  . ١٨٤ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٦(
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٧٨ 

البريطانيين والمسلمين تمت خالل المؤتمر مناقشة اعمال اللجان التي تشكلت من قبل 

 للوصول الى دستور الهند ، آما جرى خالل المؤتمر تشكيل لجان برلمانية للنظر فيما وصلت

  .  )١(اليه اعمال اللجان 

 التي لم يرض عنها )٢(ضاء يالبالوثيقة خالل المؤتمر اصدرت الحكومة البريطانية و

  . )٣( الهنود

ن اعل ١٩٣٢آانون االول  ٢٤يرة في المستد وفي ختام الدورة الثالثة لمؤتمر المائدة

بان )  ١٩٥٠ – ١٨٨٠( )  (Samuel Hoareصموئيل هور البريطاني وزير الخارجية

من التمثيل في مرآز اتحاد عموم الهند وان اوريسا والسند %  ٣٣ى لين سيحصلون علمالمس

  .)٤( ستصبحان اقليمين منفصلين في الهند البريطانية 

سلمين الهنود وهو احد الطالب الم)  ١٩٥١ – ١٨٩٧(  يعلمه حاصدر تشوردي ر

باسم تراثنا المشترك " قال فيه ) اما االن واال فال ( ج آتيباً  بعنوان ربمالذي آان يدرس في آا

وبالنيابة عن اخواننا المسلمين الذين يعيشون في باآستان التي اعني بها الوحدات الشمالية 

                                                            
  . ٢٨حسن عبد علي آاظم الطائي ، المصدر السابق ،  )١(
هي تشمل آل ما تضمنه مؤتمر المائدة المستديرة الثالث من توصيات جمعت آلها  -: الوثيقة البيضاء  )٢(

ة مشترآة برئاسة ليثنغلو وعضوية عشرين وتضمنت تشكيل لجن ١٩٣٣وصدرت في وثيقة واحدة في اذار 
عضو من البرلمان البريطاني وعشرون اخرون من الهند البريطانية وآان من نتيجة ما اصدرته اللجنة قرار 
بنقل السلطة الى ايدي هندية باستثناءات معينة تبقى بايدي بريطانيا ، اشتياق حسين قريش ، سيرة ميالد امة ، 

  ؛  ٦٧، ص  ١٩٩٦،  ترجمة خليل جواد ، دمشق
Sar faraz Hussair Mirza , Hind – Muslim ,OP. cit., P.129 

  . ٨٠، المصدر السابق ، ص  بالمر نورمان )٣(
(4) S. D. I. C. Vol. I , Extract from speech by Samuel Hoare secretary of state for 
India at third session of the Indian Round Table Conference , 24 December 1932 , 
P.266 . 
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٧٩ 

بنجاب واقليم الحدود الشمالية الغربية وآشمير والسند الغربية الخمس من الهند وهي ال

  . )١(  "لب عطفكم وتأييدآم لكفاحنا المصيري البطولي ضد القتل السياسيانطتان سوبلوش

اول من اشتق اسم باآستان من الحروف االولى من  يوبهذا يكون تشوردي رحمة عل

 اسماء االقاليم فالباء من البنجاب وااللف من اقليم الحدود الشمالية الغربية والكاف من آشمير

جناح من محمد علي اما عن موقف  )٢(تان سبلوش من والسين من السند والمقطع االخير

جناح اال محمد علي مع  هناقشة افكارشوردي عدة محاوالت لمتشوردي رحمة علي فقد حاول ت

  . )٣(جناح في لندن ذلك الوقت محمد علي ان االخير لم يكن مهتماً  به خاصة مع وجود 

  

@@@@@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
@ @

                                                            
  .١٠٢، ص المصدر السابق خليل عبد الحميد عبد العال ، )١(
، تشرين الثاني ، القاهرة ،  ٦المجلد السابع ، العدد ، مجلة الكاتب المصري ، سليمان حزين ، دولة باآستان )٢(

  .  ٢٢١، ص  ١٩٤٧
  .  ١٨٦ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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٨٠ 

@@@@@@@szj¾a@Éia‹Ûa@ @

ïbîÛa@bäu@ïÜÇ@†àª@Âb’ã@ém…ìÇ@†Èi@ @

@âbÇ@†äa@μaQYST@ @
  

في لندن هو واخته فاطمة عاد محمد علي جناح الى الهند بعد مرور اربع سنوات عاشها 

والسبب في عودته هو رسائل محمد اقبال له يحثه فيها على العودة الى الهند الوضاع ) ١(بنته أو

المسلمين فيها وآيف انهم اصبحوا آقطيع من الغنم من غير راعٍ  ، وفي رسالة اخرى يقول له 

ي النك المسلم الوحيد الذي اعلم انك آثير االنشغال ولكني آمل ان التزعجك آثرة رسائل" فيها 

. يتطلع اليه المسلمون لقيادتهم قيادة صالحة في وسط هذه العاصفة االتية من شمال غرب الهند 

  .) ٢(" واقول لك اننا نعيش االن في حرب اهلية 

ان الرابطة االسالمية آانت تمر بظروف صعبة فرئيسها آغا خان آان آثير السفر الى 

وان احد اعضائها ميان محمد شافي آان يشكل خطورة على )  ٣( ، يولاوربا لمشاهدة سباق الخ

شوآت علي  شقيق، آما ان وفاة العضو محمد علي  الرابطة االسالمية لكون والءه لالنكليز

  .) ٤(هم في زيادة تشتت المسلمين سا

  

                                                            
  . ٨٣آيان ستيفز ، المصدر السابق ، ص  )١(
  ؛ – ١٠٦احسان حقي ، محمد علي جناح حياته وسياسته ، المصدر السابق ، ص  )٢(

Shahid Rasheed , OP. cit., P.35.  
  . ٩٣، ص  المصدر السابقآمال المالح ،  )٣(
  . ٨٣حسن عزت ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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٨١ 

ان من اسباب عودته الى الهند هو طبيعة الحياة التي آان يعيشها الى ويمكن ان نضيف 

محمد علي جناح في بريطانيا رغم محاولته دخول عالم السياسة بدخوله حزب العمال 

ً والمحافظين وفتح مكتب  له هناك لممارسة المحاماة ، اال انه رغم هذا فقد عاش حياة هادئة  ا

  .نسبياً  عما آان يعيشه في الهند 

ميان محمد شافي وطرده لالمناء  ةطة االسالمية من التمزق بعد سيطرعانت الراب

 هوجود تمزق اخر داخل الرابطة مثل ول الرابطة الى حزب له وحدة اضافة الىالحزبيين وّح

خان بهادر حافظ هدايت اال ان هدايت تنازل لمحمد علي جناح عن مرآزه داخل الرابطة 

قال فيه محمد  ١٩٣٤ لها في اذار االسالمية من اجل هذا فقد عقدت الرابطة االسالمية اجتماعا 

والنتيجة التي وصلت اليها ان ...... ان الرابطة راسخة االرآان بشكل مثالي " علي جناح 

المسلمين لن يتخلفوا في السير وراء أية جماعة اخرى او طائفة في خدمة مصالح الهند الى 

  . )١( " اقصى حد ممكن 

 – ١٨٨٤( التقى محمد علي جناح مع راجندرا براساد  ١٩٣٥وفي آانون الثاني عام 

حل للمشاآل  إيجادوهو اول رئيس لجمهورية الهند ودار بين االثنين حديث حول )  ١٩٦٣

دارت بيننا مناقشات طويلة صريحة حول " هذه المناقشات قائالً   ف براسادصالطائفية وي

ً بعضتطعنا بالتأآيد فهم  وجهة نظر وقد اس "المشاآل المعقدة الكثيرة  اننا .... شامالً   نا فهما

واذا فشلت مجهوداتنا االن فليس ذلك وليد  الورطةا من هذه اليجاد طريق يخرجن تلهفينآلينا م

  .) ٢(" عدم تقديرنا لمتاعب آل منا ونحن حزينان على السواء لهذه النتيجة 

ا واجتمع رة شملت طول البالد وعرضهثيالت آوبعد عودة محمد علي جناح قام بجو

ً  اياهم االنضمام الى الرابطة  االسالمية ، وتكلم جناح خاللها بعامة المسلمين والطالب حاثا

                                                            
  . ١٨٩ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٨٦نقالً  عن حسن عزت ، المصدر السابق ، ص  )٢(



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <

@ÑÓìß@ïÜÇ@†àª†äa@¿@òîÜa†Ûa@pa‰ìİnÛa@åß@bäu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

QYRP@–@QYSY@@ @

  

 

٨٢ 

ه بالمسلمين عن دستور الهند وهو نتيجة من نتائج مؤتمر المائدة المستديرة طالباً  منهم ئخالل لقا

  .) ١( " دستور هو دستور لدولة اتحادية في الهند ان ال" ه ، قائالً  لهم فيابداء رأيهم 

صعوبة في دعوة زعماء المسلمين وضمهم الى الرابطة  وقد واجه محمد علي جناح

االسالمية الن هؤالء الزعماء آانوا يرغبون بالسلطة النفسهم وليس الحد اخر اال ان محمد علي 

  .) ٢(النضمام للرابطة االسالمية  جناح بما يمتلكه من اسلوب في التفاوض استطاع اقناعهم ل

جهود محمد علي جناح هذه من انتقادات فقد وجهت للرابطة االسالمية اتهامات  ولم تخُل

ان اتحاد ثمانين مليون مسلم تحت حكم واحد " بانها رابطة اقليمية ورد محمد علي جناح قائالً  

  .) ٣(" حصول على استقاللها لل البالدوجعلهم وطنيين قوميين هو اعظم عمل يساعد 

ت ثحد اشرنا في الجلسة الختامية بعد عقد الدورة الثالثة لمؤتمر المائدة المستديرة انه

الذي يمثل  ١٩٣٥مناقشات بين االعضاء داخل المؤتمر نتج عنها قانون حكومة الهند عام 

  .) ٤(هندية دستور لدولة اتحادية في الهند تضم آل من الهند البريطانية والواليات ال

              ية وهي اسام والبنغال واهم بنود الدستور هو تقسيم الهند الى احدى عشر وال

متوسطة وهي مدراس وبومباي والسند الاليات الوات المتحدة ولمقاطعا وايسوبهار واور

                                                            
  . ١٠٥احسان حقي ، محمد علي جناح حياته وسياسته ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١٠٨ص ، نفسه  المصدر)٢(
  . ١٠٨المصدر نفسه ، ص  )٣(
والية ومجموع  ةالن الهند تتكون من نوعين من الواليات فواليات تحكمها بريطانيا وعددها احدى عشر )٤(

نسمة وامارات يحكمها  ٤٠٠.٠٠.٠٠٠نسمة من مجموع سكان الهند الذين يبلغون ٣٢٠.٠٠٠.٠٠٠سكانها 

والية وواليات يحكمها امراء عامون يعينون من قبل  ٦٠٠عددها امراءها الهنود من المسلمين وهندوس ويبلغ 

حكومة جاللة الملك وهي واليات آبيرة وهي البنغال وبومباي ومدراس ، محمد عبد اهللا عنان ، مشكلة الهند ، 

  . ٥٩١، ص  ١٩٤٧، السنة الثانية ،  ١٦عدد  ٤، آانون الثاني مجلد  المصري مجلة الكتاب
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٨٣ 

تصرف بامورها الداخلية وفق تتعد آل والية اشبه بدولة مستقلة والبنجاب ووالية الحدود و

  .) ١(مصالحها 

ومجلسين  آما نص على ان تكون في البالد هيئة تشريعية اتحادية تضم جميع الهند

عضو يمثلون الهند  ١٥٦عية ويتألف مجلس الواليات من يعرفان بمجلس الواليات والجم

 ةالطبقية الخاصة باقيمنهم وتنتخب الدوائر  ١٠٥البريطانية تنتخب الدوائر االنتخابية العامة 

  .)٢(االعضاء وتكون االنتخابات للجميع على اساس نظام االنتخابات غير المباشر

من قانون حكومة الهند اصالحات في النظام الدستوري الهندي يضمن آذلك تّض

للمسلمين فقط مستوى االآثرية االعتيادية في البنغال والبنجاب ووعد الهند بنظام الدومنيون بعد 

السلطات ومرور عهد االنتقال ومنح المسلمين في مراآز االآثرية المسلمة قيمة خاصة نقل 

          وانشاء واليتين في السند واوريسا وضمن للمسلمين انتخابات خاصة مع صيانة لحقوق

  .)٣(االقليات 

اي ان قانون حكومة الهند هدف الى انشاء فيدرالية االقاليم والواليات الهندية وحكومة 

  -:  )٤(م صات الحاآم العاامة الهند اختصمسؤولة في االقاليم ، وحدد قانون حكو

  .منع اي خطر يهدد السالم في االقاليم  –أ 

  .حماية مصالح االقليات  –ب 

  .حماية حقوق الموظفين  –ج 

  .حماية حقوق الوالية وصيانة آرامة حكامها –د 

                                                            
، احسان حقي ، تاريخ شبه القارة الهندية الباآستانية ، المصدر  ٣٧٢المصدر السابق ، ص  محمد نصر مهنا ، )١(

  . ٣٣٥السابق ، ص 
  . ٥٩٢محمد عبد اهللا عنان ، مشكلة الهند ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٨٢ – ٨١نورمان بالمر ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ٢٣٧، ص المصدر السابق نور الدين داوود ،  )٤(
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٨٤ 

وأنشأ بدالً  منه  ١٨٥٧ل به منذ عام آما الغى قانون حكومة الهند مجلس الهند المعمو

ن يمستشار)  ٦ – ٣( دهم يتراوح بين هيئة مستشارين لمساعدة وزير الدولة لشؤون الهند وعد

  .)١(وان وزير الدولة يكون غير ملزم باالخذ بنصيحتهم 

          تحدث عنه خليق الزمان قائالً قد تطلعات المسلمين ف لبِ ان قانون حكومة الهند لم ي

انكم االن تنقلون المزيد من السلطات الى الهند ، ولكنكم تفعلون ذلك بطريق يمكن ان يجد " 

  .)٢(" معها مائة مليون مسلم انفسهم عبيداً  لالغلبية بعد ان تكونوا قد انجزتم هذه المهمة 

هو دستور فيدرالي ، وهي المرة االولى في  ١٩٣٥واخيراً  يمكن القول ان دستور عام 

  .)٣(الحكم البريطاني يمنح لالقاليم الهندية مثل هذا تاريخ 

هذا السياق فقد  وفيياسية اضافية لالتحاد الهندي آذلك منح قانون حكومة الهند سلطة س

معارضة آل من الحزبين حزب المؤتمر وحزب الرابطة  من رغمبالتقرر اجراء انتخابات و

قررا خوض االنتخابات ، وجرت االنتخابات التشريعية وفقاً  لدستور اخيراً  االسالمية اال انهما 

  . )٤( ١٩٣٦في نهاية عام  ١٩٣٥عام 

اجتمعت الرابطة  ١٩٣٦بدأت الرابطة االستعداد لهذه االنتخابات مبكراً  ففي بداية عام 

ً  للرابطة وآونت الهيئة االنتخابي ة االسالمية في بومباي برئاسة جناح الذي اصبح رئيسا

 ١٩٣٦المرآزية العامة التي اخذت على عاتقها التحضير لالنتخابات وقال جناح في اذار عام 

ايها االعضاء في  ... في محاولة لرسم طريق الرابطة ينبغي ان نفكر في مصالح مجتمعنا 

ً  جبارة فستفشلوا ، ولن يحترمكم احد او   يعمل بمشورتكم نظمواالرابطة اذا لم تبذلوا جهودا

                                                            
(1)B. B.  MISRA , The Adminiter Ative history of India 1834 , 1947 , Oxford , 
1970 , P . 90 . 

  . ٢٠٥، ص  ١٩٦٩، جدة ،  ١شريف الدين بيرزادة ، نشأة باآستان ، ترجمة عادل صالحي ، ط )٢(
(3)Abdu Qudir Khan , OP . cit ., P . 22 . 

  . ١٣٥؛ ميشال برشير ، المصدر السابق ، ص  ١٤ص نورمان بالمر ، المصدر السابق ،  )٤(
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٨٥ 

ا عن االخر ، موا دورآم ، ان المسلمين والهندوس يجب ان ينفصل تنظيم آل منهخذم وانفسك

هماً  لالخر ، اني سأعمل على مساعدة ثمانين مليوناً  واقول ا اآثر فمواذا تم هذا اضحى آل منه

  .)١(" لكم آلما آنتم ادق تنظيماً  اصبحتم اآثر نفعاً  في خوض المعرآة الوطنية 

وآان قد  ١٩٣٦نيسان  ١٢ن للرابطة االسالمية في يالرابعة والعشر وعند عقد الجلسة

افتتحها السيد وزير حسن الذي آان رئيساً  لتلك الجلسة دعا فيها الى ادماج المؤتمر االسالمي 

انني التمس من جميع المسلمين خاصة اعضاء المؤتمر االسالمي ان ينظروا " في الرابطة وقال 

ف وزير حسن قائالً  لقد فشل المؤتمر اضاو... ادماج المؤسستين في بعضها  بحزم الى مسألة

من االستفادة عندما عرض محمد علي جناح توحيد هيئات المنتخبين ، وقد عجز  ١٩٢٧عام 

المؤتمر عن ادراك النتائج البعيدة االثر في سياسته الحيادية في امر الحكم الجماعي واعتقد ان 

للحصول على الحكم الذاتي  يمن صعوبة القيام ببرنامج متحد مرآزهذه السياسة قد زادت 

لبالدنا ، ان المسائل السياسية ال تحل بالكالم مهما آانت بالغته فيجب ان نضع في اذهاننا دائماً  

ان الهند قارة وان الهندوس والمسلمين الذين يعمرون هذه القارة يجب ان ال يعتبروا مجموعتين 

  .)٢(" لوجوه بل امتين في شتى ا

وفي هذا الطريق سار محمد علي جناح لتحويل الرابطة االسالمية من حزب صغير الى 

حرآة جماهيرية شعبية حيث آانت الرابطة قديمة مقصورة على االغنياء فقط واصحاب االلقاب 

ولم يكن في استطاعة المسلم البسيط ان يشترك فيها ، ولكن بعد جهود محمد علي جناح فتح 

امام آل مسلم لالشتراك فيها مقابل عشرة مليمات وبذلك اصبحت الرابطة تمثل  المجال

في الرابطة يقوم  اً المسلمين آافة واصبح لها فروع في آل مدينة وقرية واصبح آل فرد مشترآ

 .)٣(بتنفيذ قوانينها 

                                                            
  . ٤٨ – ٤٦عبد الحميد البطريق ومحمد مصطفى عطا ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٩٢حسن عزت ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٨٢ – ٨١محمد حسن االعظمي ، محمد علي جناح باعث باآستان ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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٨٦ 

واصبحت للرابطة فروع في آل انحاء البالد تظم المتطوعين الذين عملوا للتعريف 

طة االسالمية ، وبأهدافها وبدأت تلك الجهود برأسمال قدره نصف مليون روبية آان عليهم بالراب

جمعها من التبرعات ، آذلك استفادت الرابطة من طالب جامعة عليكرة االسالمية والجامعات 

اما فكرة محمد علي جناح فقد اعرب عنها سيد حسن في خطابه وهي . االخرى للحملة الدعائية 

عوة مشترآة من الرابطة وحزب المؤتمر الى جميع االحزاب التقدمية في البالد اصداره د" 

ً  لوضع مشروع  للتوصل الى الحد االدنى من اجراءات االتفاق التي تمكنها من العمل معا

  ) .١(" دستور للهند 

ً قدم محمد علي جناح مشروع ً مكون ا نقاط آمحاولة منه لجذب االعضاء  من اربع ا

مؤتمر مائدة  فيمات العسكرية الهندوسية للقاء في حزب المؤتمر مع جذب المنظالليبرالين  

  : ) ٢(مستديرة على ارض الهند  اما نقاط محمد علي جناح فهي

  .انشاء حكومة ديمقراطية مسؤولة مع حق االنتخاب للبالغين لتحل محل النظام القائم  – ١

  .ومنح حق حرية الكالم وحرية الصحافة والتنظيم الغاء جميع القوانين القمعية االستثنائية  – ٢

تنظيم المعونة االقتصادية الفورية للفالحين ، مع توفير فرص عمل في الدولة لغير  –٣

  .المتعلمين مع تحديد ساعات العمل بثمان ساعات يومياً  

  .ادخال التعليم االبتدائي االجباري المجاني  – ٤

برئاسة  نافسين متمثلين في حزب االتحاد االسالميولقد واجهت الرابطة االسالمية مت  

فضل الحق وآان آال الحزبين في برئاسة في دآا وحزب الفالحين واالجراء  خواجا نظام الدين

اقليم البنغال واستطاع اصفهاني بجهوده دعوة آال الحزبين وآان مما قاله لمحمد علي جناح تم 

                                                            
  . ١٩٦المصدر نفسه ، ص  )١(
  . ١٩٦المصدر نفسه ، ص  )٢(
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٨٧ 

ة فضل الحق على دعوتك للتسوية ويضيف انها االتفاق بزعماء حزب االتحاد االسالمي وجماع

  ) ..١(ارجو ان تقدم الى آلكتا فوراً  .. فرصة رائعة قد قامت 

ن آانا الى الماضي يالحزبين اللذ ووصل محمد علي جناح الى آلكتا وقام بمحاولة لدمج

سالمية القريب اعداء ومن آلكتا ذهب الى مقاطعات اخرى ، داعياً  الناس لالنضمام للرابطة اال

ومؤآداً  للناس ان الرابطة االسالمية ستعطي لهم مصالحهم في الهيئات التشريعية ، ومن مدينة 

النظام  –الوحدة  –وهو االيمان  اً واتخذت الرابطة االسالمية شعار) ٢(آلكتا بدأ حملته االنتخابية 

      سلمين في عموم ، وعمل على تقوية حزب الرابطة االسالمية لتصبح هي الممثلة الوحيدة للم

  .) ٣(الهند 

حماية الحقوق الدينية للمسلمين فيما  يتضمنوآان برنامج الرابطة االسالمية االنتخابي 

يتعلق بكل شؤون المسلمين اضافة الى حماية اللغة االوردية وتحسين ظروف المسلمين والغاء 

جميع قوانين القمع ومقاومة التدابير التي تضر بمصالح الهند والخاصة منها التي تعتدي على 

 اً وطني اً ت وجعل الجيش الهندي جيشحريات الناس واستقالل البالد اقتصادياً  مع خفض النفقا

وتشجيع الصناعات المنزلية مع تنظيم العملة وتبادل االسعار بهدف النهوض بالقطاع 

  .) ٤(االقتصادي ومساعدة سكان الريف وخفض الضرائب 

   القى برنامج الرابطة االسالمية االنتقادات من جانب الهندوس ووصفوا البرنامج بانه

في برنامج وسياسة اللجنة اال  هيهم محمد علي جناح ليس هناك اي روح طائفيعلردّ ف" طائفي " 

اننا نراعي المبدأ الذي يقول ان المسلمين آاقلية يجب ان ينالوا الحماية الكافية في دستور هذه 

البالد ، وليس هذا المبدأ جديداً  على الناس فهو الهدف الذي تسعى له الرابطة منذ قيامها واننا لن 
                                                            

  . ١٩٦ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٩٤حسن عزت ، المصدر السابق ، ص  )٢(
، اطروحة  ١٩٧١ – ١٩٤٧فاروق حسان محمود الخزرجي ، التطورات السياسية الداخلية في باآستان  )٣(

  . ٢٧ – ٢٦، ص  ٢٠٠٥دآتوراه غير منشورة ، آلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 
  . ٢٠١ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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٨٨ 

دد في مساعدة حزب المؤتمر في الهيئة التشريعية في اي عمل نعتقد انه في صالح الهند بل نتر

على العكس انه جزء من سياستنا ان تكون لنا الحرية واالستعداد للتعاون مع اي جماعة اخرى 

  .) ١(منذ البداية داخل الهيئات التشريعية 

ي الوقت الذي ال يختلف فيه االسالمية االنتخابي فرغم االنتقاد الذي وجه لبرنامج الرابطة        

عن برنامج حزب المؤتمر الذي دعا الى ازالة التمييز االجتماعي واالقتصادي والسياسي  آثيرًا

وحسن معاملة السجناء والعمل ضد قانون حكومة الهند عام ) خيوط الغزل ( وتشجيع الصناعة 

  .) ٢(واعطاء العمال شروط افضل للعمل مع اجراء اصالح زراعي وتخفيض الديون  ١٩٣٥

وشارك  ١٩٣٥وفقاً  لدستور عام  ١٩٣٧آانون الثاني وشباط عام  جرت االنتخابات في

واليات وعلى هذه النسبة سيطر  حصلت الرابطة االسالمية على ثالثمليون مقترع و ٣٠فيها 

ة اقاليم مقابل فوز الرابطة بثالث ثمانيهاذ فاز بـ) ٣(حزب المؤتمر على آل المجالس التشريعية 

بة اثرها الكبير في زيادة التباعد بين حزب المؤتمر والرابطة فقط ، وآانت لهذه النس اقاليم

  .) ٤(خاصة بعد تشكيل حكومات حزب المؤتمر 

ان فوز حزب المؤتمر " بعد االنتخابات ادلى محمد علي جناح بخطاب قال فيه 

باالنتخابات ال يمنعنا من التعاون مع االخرين بل على عكس ذلك انه جزء من مبادئنا االساسية 

  .) ٥(" ننا مستعدون للتعاون مع اي حزب اذا ما تم االتفاق على هذا التعاون ال

د فقط في البال قوتينبان هناك "  ١٩٣٧تخابات عام وصرح نهرو بعد انتصاره في ان

لن يملي علينا احد ارادته " آان تصريح محمد علي جناح  في حين" هما المؤتمر وبريطانيا 

                                                            
  . ٩٣ – ٩٢حسن عزت ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١٤٥ميشال ، برشير ، المصدر السابق ، ص  )٢(

(3) Syed sharifuddin Pirzada , OP. cit ., P. 80. 
  ٨٤ص ، المصدر السابق ،نورمان بالمر  ؛  ١٥٠ميشال برشير ، المصدر السابق ، ص  )٤(

(5) Ishtiaq Husain Qureshi , OP. cit. , P. 108 . 
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نحن نرغب بالتعاون مع اي مجموعة ذات شخصية تقدمية ومستقلة على شرط ان يتجاوب 

         رخاء لغرضبرنامجها مع سياستنا وبرنامجنا نحن مستعدون للعمل آشرآاء متكافئين 

  .) ١(" الهند 

لقد اهمل حزب المؤتمر ونهرو دعوة محمد علي جناح هذه ولم يتم االستفادة منها في 

    ذالتقريب وجهات النظر وتوحيدها لعدم االنفصال ، لقد آان نهرو مخطئاً  في ه دعم الجهود

مليون ، نستطيع  ٨٠ان عددهم  من رغمبالانه اهمل آلياً  المسلمين في الهند  اذالتصريح 

  .ان نقول ان نفوذه في االنتخابات وانتصاره بها جعله يصاب بالغرور ويعلن هذا التصريح 

الصراع الهندوسي االسالمي بأنه صراع اقتصادي اذ يقول ان وراء  بل ان نهرو فسّر

االنقسام هو تأخير تطوير طبقة وسطى مسلمة في الهند ويضيف في تفسير الصراع انه نزاع 

  .) ٢(بين بقايا النظام االقطاعي واالفكار والمؤسسات ذات النزعة الحديثة 

 ١٩٣٧آذار  ٢٠لي جناح في ضمن هذا االطار يرسل اقبال رسالة الى محمد عفي و

اشار فيها الى آالم نهرو في الصراع الهندوسي االسالمي وطلب من محمد علي جناح ان يبين 

بوضوح وبقوة الهدف السياسي لمسلمي الهند باعتبارهم وحدة مميزة في البالد وانه من 

مشكلة الوحيدة الضروري ان نخبر العالم داخل وخارج الهند ان المشكلة االقتصادية ليست هي ال

وان آان ثمة اثر لتلك المشكلة على مسلمي الهند فان اثر المشكلة الثقافية  ،في البالد 

  .) ٣(والحضارية عليهم اعظم واآبر 

لحصول على حل او مخرج للقضية محمد علي جناح عن العمل ل اال ان ذلك لم يثن

جناح رسالة الى غاندي ناشده ارسل محمد علي  ١٩٣٧في شهر آيار عام  ، الهندوسية االسالمية

                                                            
 (1) Hector Bolitho , OP. cit ., P. 105 . 

  . ٢٤٨، ص  ١٩٥٩، بيروت ،  ١جواهر الل نهرو ، من السجن الى الرئاسة ، ط  )٢(
  . ١١٧خليل عبد الحميد عبد العال ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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 ٢٢فيها ان يتولى نفوذه الكبير وجهوده لتسوية المسألة الهندوسية االسالمية فرد عليه غاندي في 

اتمنى لو انني استطيع عمل شيء ، ولكنني عاجز بالكامل ، اعتقد ان الوحدة مشرقة " آيار بقوله 

الظالم الذي ال يمكن اختراقه وفي  اآثر من اي وقت اخر فقط انا ال ارى ضوء النهار من بين

  ) .١(" هذا الشكل من اليأس اصرخ للرب ان يمنحنا النور والضوء 

ان المراسالت بين محمد علي جناح وغاندي زعيمي الهند الكبيرين آانت تدل على ان 

محمد علي جناح حاول الحصول على مساعدة غاندي في تأثيره على السياسيين في الهند خاصة 

  .حزب المؤتمر في االنتخابات  بعد فوز

آيار  ٢٨االشتراآي المسلم في ب تهسالة الى محمد علي جناح بعد تسميويكتب اقبال ر

يقول له انه ال يحتمل ان تلقى اشتراآية نهرو الملحدة استجابة من مسلمي الهند ويضيف  ١٩٣٧

في نفس الرسالة ان مظالم الهندوس تزداد ضد آل المسلمين وان جواهر الل نهرو من الملحدين 

  .) ٢(ا المناضل في فلسطين الشيوعيين ولو لم تحل مشكلة آل المسلمين لصار حالنا آحال شعبن

يقول فيها ان غاندي  ١٩٣٧حزيران  ٢١ويكتب اقبال ثانية لمحمد علي جناح رسالة في 

قال انه ال يمكن ان يكون للمسلمين وجود على الساحة السياسية في شبه القارة الهندية لذا اقول 

ندوس في دولة واحدة فان انه ال يمكن ان يكون في شبه القارة الهندية اتحاد بين المسلمين واله

  .) ٣(تقسيم شبه القارة الهندية هو الحل االوحد 

  

@ @

@ @

@ @

                                                            
(1) Jamil   Ahmad , speeches and writing of Mr . Jinnah , Lahore , 1960 , P. 23 . 

  . ٢٩، ص  المصدر السابقمحمد اقبال ،  )٢(
  . ٣٠ – ٢٩المصدر نفسه ، ص  )٣(
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@ @

@ @

szj¾a@ßb©a@ @

@Š·û½a@lŒy@òßìØy@åß@bäu@ïÜÇ@†àª@ÑÓìß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@‹ì·QYSW@æìãb×@Þëþa@QYSY@ @
  

قدم  ١٩٣٧ زتشكيل حكومات حزب المؤتمر في تموفي سياق السيطرة الهندوسية بعد 

ً  الى محمد علي جناح في  انني اقدم لك " قال فيه  ١٩٣٧تموز  ٢٦راجندرا براساد عرضا

ً  بان يقبل الكونغرس المعادلة اليوم اذا عرض  ً  رياضيا الحصول على  –آما فعل  –عرضا

فيجيبه محمد علي جناح ان هذا " ن يزعماء المسلمين عدا واحد او اثن التواقيع لها من آل

شروط ليس فيه اي روح رياضية ، انا لم اعرض ابداً  الحصول على التواقيع لمعادلة عرض م

ً  للخالف المرير في  ً  حول آيفية وضع حدا براساد ، ان براساد نسي ما قد تحدثنا عنه سابقا

د من دستور الواليات يتفاق بين الطوائف ، ويجب ان نستفالهند الى ان يتم التوصل الى ا

  .) ١(لبالدنا يرضي شعبنا ، ولم يقبل براساد بذلك  اً نا الى ان نضمن دستورونستمر في صراع

لم تثِن هذه المراسالت محمد علي جناح عن دعم الرابطة االسالمية وخاصة في اقليم 

البنجاب فقد دعي رئيس وزرائها سكندر حياة خان الى مؤتمر الرابطة االسالمية الذي عقد في 

                  وقد اجتمع االخير مع محمد علي جناح ومجلس ١٩٣٧تشرين االول  ١٥لوآنو في 

  .) ٢(الرابطة 

                                                            
(1) Jamil Ahmad , OP . cit ., P 23 . 

  . ٢٧ – ٢٦فاروق حسان محمود الخزرجي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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وشهدت االوضاع قبل عقد اجتماع لوآنو بتأجيج االدعاءات الهندوسية من ان ايام 

الرابطة باتت معدودة وان القضية قضية وقت النهاء الرابطة وفي ظل هذه الظروف يكتب اقبال 

ان الدستور الجديد يقضي على المسلمين حتى في الواليات التي " ً  الى محمد علي جناح قائال

هم فيها اآثرية ان يكونوا تابعين للهندوس الن الوزارات المسلمة ال تستطيع ان تتخذ اي قرار 

اال معهم ال بل ان هذه الوزارات تظلم المسلمين او تجعلهم تابعين لهم او لكي يظهروا انفسهم 

ً  و.... انهم حياديون  ً  آافيا وعلى آل حال ... اني اتفق معك ان جماعتنا ليست منظمة تنظيما

ارى ان من المناسب ان تشير في خطبك الى طريقة العمل التي يجب على مسلمي الشمال 

  .) ١(" الغربي ان يعملوا بها 

خطاب اقبال هذا فتح الطريق امام محمد علي جناح العادة تنظيم صفوف المسلمين 

   متفرقين وغير قادرين على عقد اجتماع للرابطة االسالمية اضافة الى الوضعخاصة انهم 

ً داخل الرابطة نفسه فقد آان اجتماع الرابطة يؤجل شهور بسبب عدم وجود تعاون بين حكام  ا

الواليات االسالمية لخوفهم من حزب المؤتمر في حالة عقد االجتماع بينهم لهذا قرر محمد علي 

ح ان يكون يحكمها الهندوس لهذا اقتر ةمشكلة في عقد اجتماع في واليهذه الجناح التغلب على 

االجتماع في لوآنو فأخذ الهندوس باطالق الشائعات لتخويف المسلمين لعدم القدوم لهذا 

االجتماع ومنها ان منصة االجتماع سوف تحترق او سوف تلقى قنبلة على موآب محمد علي 

  .) ٢(ة الى مقر االجتماع الخافة المسلمين  جناح وقرروا اخيراً  ارسال شرط

اال ان هذه االجراءات لم تثن المسلمين من المجيء الى لوآنو فجاءوا من مختلف مناطق 

الهند واستقبل محمد علي جناح من محطة القطار الى قصر باغ بعدد ضخم من الحشود المسلمة 

على طول نتظمة لحشود المسلمة مبينهم الطلبة ، وبهذا فشل الهندوس في مخططهم فقد آانت ا

ً  النهم آانوا يسمعون به ولم  شاهدوه ي الطريق الذي يمر به محمد علي جناح لرؤيته شخصيا

                                                            
  . ١١٠احسان حقي ، محمد علي جناح  ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١١١المصدر نفسه ، ص  )٢(
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اول مرة علم الرابطة االسالمية وهو الهالل والنجمة وآان لرفع يرفع  آان هوخالل مسيرة موآب

العلم اهمية آبيرة فقد ولد شعور لدى المسلمين بوحدتهم والتفافهم حول قائدهم حتى آانهم وجدوا 

  .) ١(الوطن 

ان هذا الموسم في الرابطة " اما عن خطاب محمد علي جناح في المؤتمر فقال 

 ١٢سنة ، ففي  ٣٠حراجة ، والتي حدثت اثناء وجودها الآثر من االسالمية واحد من اآثرها 

اول مرة في تاريخها سياسة وبرنامج االتصال تولت الرابطة االسالمية  ١٩٣٦ان نيس

درست الرابطة الظروف السائدة وجردت الوضع ونحن بمواجهة االنتخابات  ،بالجماهير

لس البرلماني للرابطة في حزيران الخاصة بالمجالس التشريعية في الواليات ، تأسس المج

ويتكلم " . وآذلك في واليات مختلفة تأسست مجالس لتنفيذ القرارات وتوجيهات الرابطة  ١٩٣٦

لم يكن ذلك من دون صعوبات ولم تكن مهمة " محمد علي جناح عن مشاآل المسلمين قائالً  

خاص من آل المسلمين صغيرة يسهل ايداءها في ظل غياب اية استعدادات اخرى ووجود تنظيم 

الهندوس هم ليسوا  في حينخلفين ثقافياً  واقتصادياً  في عموم الهند هم عددياً  اقلية وضعاف ومت

  ً ً  واقتصاديا ً  وتعليميا            فقط اآثرية وانما تدريبهم افضل وانضباطهم اآثر وافضل ثقافيا

  .) ٢(" ومالياً  

ه رغم هذا وخالل وقت قصير اال ان" خابات ويتكلم محمد علي جناح عن نتيجة االنت

ويتكلم ) ٣" (نيأس بات مشجعة وليس هناك حاجة في ان عمل ستة اشهر فان نتائج االنتخا هقدر

في آل والية تم فيها تأسيس مجلس " ا حصلت عليه الرابطة االسالمية في االنتخابات فقال ّمع

من المقاعد التي تنافس  ٧٠الى  ٦٠برلماني وتم فيها تشكيل احزاب والرابطة حصلت على 

ً  في  عليها مرشحو الرابطة ، ومنذ االنتخابات اجد ان مئات الفروع للرابطة قد تأسست تقريبا

ان الماضي سيآل والية من ابعد زاوية في مدراس الى والية الحدود الشمالية الغربية منذ ن
                                                            

  . ١١٢المصدر نفسه ، ص  )١(
(2)Jamil Ahmad , OP . cit ., P 26 . 
(3)Ibid , P 26 . 
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ة بانهم حالما يفهموا ويدرآوا اصطف مسلمو الهند حول الرابطة اآثر واآثر وانا اشعر بالثق

  .) ١(" سياسة وبرنامج الرابطة فان آل السكان المسلمين سيصطفون حول منبرها ورايتها 

ن في ظل حكومات حزب وجناح في خطابه عما القاه المسلم ويضيف محمد علي

ؤولة ان الزعامة الحالية للمؤتمر خاصة اثناء العشر سنوات االخيرة هي المس" المؤتمر قائًال 

عن غربة مسلمي الهند اآثر واآثر وذلك التباعها سياسة هندوسية وبرامج موجهة نحو تقوية 

الهندوس على المسلمين وعلى المسلمين ان ال يتوقعوا اي عدالة وانصاف منهم ، خاصة بعد 

وهو نشيد حزب ) نشيد فادما ماترام (  اعتبار اللغة الهندية هي اللغة القومية لكل الهند وان يكون

  .) ٢(المؤتمر مفروض على الجميع وان الهند  للهندوسيين 

ان دولة وامة ستبرز من الصراع " واضاف محمد علي جناح عن المجتمع المسلم فقال 

، ووصف غاندي فيما بعد " مع االغلبية الذين رفعوا ايديهم وقالوا ان الهندستان للهندوس 

  .) ٣(" ا اعالن حرب انه" آلمات محمد علي جناح قائالً  

انه " وقال  ١٩٣٧تشرين الثاني  ٥ورد محمد علي جناح على تصريح غاندي في 

يأسف الن غاندي يعتبر ما قاله اعالن حرب وقال ان ذلك هو بالكامل دفاع عن النفس وطلب 

منه ان يقرأ الخطاب ثانية وقال ان من الواضح انك لم تتبع مسار االحداث في االشهر االثنا 

  .) ٤(" ر الماضية عش

شمل لّم وبعد النجاح الذي حققه محمد علي جناح في لوآنو و ١٩٣٨في بداية عام 

جرت مراسالت بين محمد علي جناح ونهرو وذلك في الشهور االولى من عام . المسلمين حوله 

وظهر الخالف واضحاً  في مراسالتهما خاصة فيما يتعلق باللغة والنشيد الوطني وعلم  ١٩٣٨

                                                            
(1)Lawrene James , the making and unmaking of Britith India , P 67 , 69 . 
(2)Ibid , P. 69 . 
(3)Saleem Qureshi , OP. cit. , P. 13  . 
(4)Hector Bolitho , OP . cit . , P 107 . 
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ولة وطريقة توزيع الوظائف الحكومية مقابل هذا يصر محمد علي جناح على جعل اللغة لدا

 اً مساوي اً رسمية للدولة آما طلب محمد علي جناح بجعل حزب الرابطة حزباالوردية هي لغة 

  .) ١(لحزب المؤتمر 

وفي اثناء تلك المراسالت طلب نهرو من محمد علي جناح ان يأتيه الى اهللا آباد لكي 

يتمكنان من تسوية االمور العالقة اال ان محمد علي جناح رفض ذلك بسبب رسالة نهرو االخيرة 

بالمقابل دعا محمد علي جناح نهرو و، له واعطائها وجهة نظر معاآسة لوجهة نظر الرابطة

  .) ٢(اال ان نهرو لم يذهب اليه النه آان ينوي السفر الى اوربا  ،للقدوم الى بومباي

بوصفها هرو مفاوضات اخرى مع غاندي وذلك ن/ مفاوضات محمد علي جناح وتلت 

محاولة لحل الخالف بين المسلمين والهندوس بعد اعالن محمد علي جناح استعداده لالتفاق مع 

حزب المؤتمر على شرط ان يحافظ هذا االتفاق على حقوق االقلية المسلمة سياسياً  واقتصادياً  

  .) ٣(واجتماعياً  

  -:  )٤(للمباحثات فهي  اً عن االسس التي اتخذها محمد علي جناح اساساما 

ان يكون اي اتفاق بين المؤتمر والرابطة على اساس ان المؤتمر يمثل الهندوس والرابطة ــ ١

ً تمثل المسلمين وهذا يعني االعتراف بالرابطة االسالمية وتمثيلها للمسلمين وآونها هي حزب  ا

 .لحزب المؤتمر  اً مساوي

  
                                                            

  . ١٥٢ميشال برشير ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١٥٢المصدر نفسه ، ص  )٢(
 ٢١١، آتاب القنصلية العراقية العامة بومباي الى وزارة الخارجية المرقم  ٣١١/  ٧٦٤، الملفة . و. ك. د )٣(

  . ١٧، ص  ٦، و ،  ١٩٤٨تشرين الثاني  ٢والمؤرخ 
  ؛  ٩٧ – ٩٦فؤاد محمد شبل ، المصدر السابق ، ص  )٤(

Ashokimehta , achynt Patwardan , the communal triangle in India , Allahabad , 
1942 , P. 199 . 
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٩٦ 

وقد وافق غاندي  ١٩٢١ان يتم تغيير علم الهند والنشيد الوطني رغم الموافقة عليها عام ــ ٢

 .على ان ينشد بيتين منها مع حذف الباقي 

اشترط محمد علي جناح ان يحوي الدستور مناصب معينة للمسلمين اال ان غاندي رفض ــ ٣

 مطالب المسلمينف تشجع عناصر اخرى للمطالبة بسوان هذه المطالب (ذلك معلال ذلك بقوله 

 .   )نفسها

جندي  ١١٠٠على متنها ) سترافي ( ابحرت من بومباي سفينة  ١٩٣٨ايلول  ٣٠وفي 

الى فلسطين ونتيجة الرسال هذه القوات ، صرح على اثر ذلك رئيس وزارة مقاطعة البنجاب 

  اننا لسنا عبيداً  نحن نعرف الطريقة التي نستعمل بها اسلحة الحرب وانني " سكندر حياة خان 

من االحوال لن نسمح بأرسال جنود الى فلسطين وال الى اي مملكة اسالمية  د انه باي حالألوآ

  .) ١(" اخرى 

ً  على مسرح السياسة وما يتعلق بفلسطين واالعمال  وان محمد علي جناح آان قريبا

ان سياسة القمع ال تتفق مع مبادئ االنسانية برمتها فأن ما يفعل بالعرب " الدامية هناك فقد قال 

اسوأ الفضائح واثارت شدتها روح الكراهية والشكوى االمر الذي جعل العالم في فلسطين 

  . )٢(" االسالمي يعاني عواقب هذه االعمال 

االول عام  آانون  ) Patna(مدينة بتنة عقد اجتماع الرابطة االسالمية في  اثناءو

وحضرت . هذه المنطقة فهو ان هذه المنطقة تظم اغلبية هندوسية عن سبب اختياره  ١٩٣٨

االلوف من المسلمين الذين قدموا مع جميع مناطق الهند لتعبيرهم عن االستياء الذي وقع بهم في 

ظل وزارات حزب المؤتمر ونتيجة لمشاغل محمد علي جناح السياسية فقد القى آلمته هناك 

                                                            
  

بومباي الى وزارة الخارجية المرقم آتاب القنصلية الملكية العراقية العامة  ٣١١/  ٧٦٤، الملفة . و. ك. د )١(
  . ١٨، ص  ٦و  ١٩٣٨تشرين الثاني  ٢والمؤرخ  ٢١١

  . ١٨المصدر نفسه ، ص  )٢(
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ً انكم اذا آنتم تريدون آيان" دون تحضير مسبق وآان مما قاله  ً سياسي ا في الهند عليكم ان  ا

بسرعة الن خطة حزب المؤتمر ترمي الى  انفسكم وقوتكم التي يجب ان تنمو تعتمدوا على

ً  وراء  القضاء عليكم من حيث انكم امة منفصلة وان االنكليز لم يكونوا مستعدين انسياقا

المشروعة على الرغم من الوعود والتأآيدات مصالحهم الشخصية ان ينقذوا حقوق المسلمين 

واآد ايضاً  انه على الرغم من موقف الهندوس واالنكليز فانه ليس .... الصريحة في الدستور 

هناك ما يدعوا لليأس وانه من حسن حظ المسلمين انهم استيقظوا قبل فوات االوان وان قادتهم 

ان يجتمعوا على صعيد واحد تحت علم  في طريقهم الى الهدف وما يجب عليهم ان يفعلوه هو

وحينما يبدأ مائة مليون نسمة متحدين بالهدف والغاية ال  اً واحد اً صوتصوتهم واحد وان يكون 

  . )١(" تستطيع قوة في االرض مهما آان شأنها ان تتجاهلهم وان تسيطر عليهم مدة طويلة 

آانت اآثرية المثقفين "  ائالً ق ١٩٣٦ن وضع المسلمين عام عثم تكلم محمد علي جناح 

من المسلمين وال اقول آلهم من العاملين في السياسة انما يبحثون عن مهنة لهم فاما ان يكونوا 

في جانب البيرقراطيين االنكليز او في الجانب االخر واعني به حزب المؤتمر وآانت غايتهم 

ان آل امل " علي جناح  هي ان يضمنوا النفسهم مهنة ومستقبالً  يعيشون بها ، واضاف محمد

لقد رفض حزب المؤتمر اي نوع من االتفاق مع " بالتسوية مع حزب المؤتمر قد انتهى 

  .) ٢("  المسلمين اننا مسلمي الهند قررنا ان نحصل على حقوقنا آاملة 

آثير من الظلم ومنها على سبيل لمين في ظل وزارات حزب المؤتمر لقد وقع على المس

بعد قيام رجل مسلم واوالده بذبح بقرة هاجم الهندوس القرية وقتلوا  انه المثال وليس الحصر

الرجل واوالده انتقاماً  منهم ، اما عن عمل الشرطة فقد قررت عدم ذبح االبقار الحالل السالم 

ً  في االعياد ، ومما زاد االمر سوءبين الطرفين ، اضافة الى ان تجمعات المسلمين آانت تمنع 

تكن حيادية ، فلقد اعتاد الوزراء الهندوس على آتابة رسائل للقضاة ليحكموا  ان المحاآم لم

                                                            
  . ١١٨السابق ، ص احسان حقي ، محمد علي جناح حياته وسياسته ، المصدر  )١(

 

(2) Sarfaraz Hussain mirza , OP. cit ., P. 3. 
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لصالح الهندوس اضافة الى لجؤوهم لتدمير اللغة االوردية وتقديم اللغة الهندوستانية ، وذلك 

  . لتدمير الثقافة والحضارة المسلمة وايصال اللغة االوردية الى  نهايتها 

ور الستعمال القوة عاطت بالمسلمين فقد ولد لديهم شاحامام هذه الظروف آلها التي 

للتخلص من هذا الحكم ، اال ان محمد علي جناح رفض وقال حينما تنفذ جميع وسائل االحتجاج 

المعقولة والشريفة ولم يتغير شيء في المعاملة التي يلقاها المسلمون من الفريقين فانه هو نفسه 

  .) ١(وسائل االخرى لطرق والالسير في ا يتولى القيادة في

ً  على التفاوض لهذه آلمات جديدة  محمد علي جناح النه آان يحث المسلمين دائما

وهي " ئل االخرى الطرق والوسا" والتعاون اال اننا نراه في نهاية المطاف يقول في السير في 

ندوس آان يقصد بها التصدي لله ١٩٣٨عام  مدينة بتنهاول مرة في خطابه في آلمات استعملها 

وتهديدهم ، اذ حصل تغيير في النهج السياسي له ، فقد آان يحث اتباعه على سلك الطرق 

  . الدبلوماسية وطرق الحوار مع حزب المؤتمر 

المناطق  عدد من المشاريع آان هدفها هو اقامة اتحاد اسالمي يضّم ١٩٣٩شهد عام 

امام الرابطة االسالمية والتي تدعوا وبعد طرح هذه المشروعات ) ٢(التي تقطنها اغلبية اسالمية 

اذار  ٢٦خرج اجتماع الرابطة االسالمية في . آلها الى اقامة دولة اسالمية ، او دول اسالمية 

بما ان الرابطة االسالمية لعموم "  -: )٣( اآلتيعة مصطفى في ميروت بالقرار في قل ١٩٣٩

ً  الن  ١٩٣٥الهند لعام  الهند تعارض مشروع االتحاد الذي يتماشى مع قانون حكومة ونظرا

االخرى فيما يتعلق  الجزء االقليمي من الدستور آثار مخاوف آبيرة لدى المسلمين واالقليات

ً  عن ضمان ادنى الحقوق االساسية لالقليات  اذبمستقبلهم  ان المشروع االقليمي قد قصر آليا

                                                            
(1)Ibid , P. 4 . 

  . ٢٣٦ –٢٠٤ف الدين بيرزاده ، المصدر السابق،صشري: مات حول هذه المشاريع راجعالمعلوللمزيد من  )٢(
     محمود شاآر ، التاريخ االسالمي ، التاريخ المعاصر للقارة الهندية جنوب شرق اسيا ماليزيا اندنوسيا ،  )٣(

  . ٥٧ – ٥٦، ص  ١٩٩٧،  ٢ط 
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٩٩ 

م الهند قد فوض بقرار اتخذ في في االقاليم المختلفة وبما ان رئيس الرابطة لعمو. االسالمية 

ايجاد بديل يحفظ  لغرضباتخاذ االجراءات الضرورية  ١٩٣٨في آانون االول  بتنهدورة 

مصالح المسلمين واالقليات االخرى ، فان محمد علي جناح يعين لجنة للنظر في المشروعات 

  . )١(  "التي عرضت وتقديم تقرير عن نتائج عملها في وقت مبكر

محمد على التوالي  للنظر في المشروعات المقدمة فهم واآلف الذين اللجنةاما اعضاء 

علي جناح ، اسكندر حياة خان ، نواب محمد اسماعيل خان صاحب ، عبد العزيز صاحب ، عبد 

اوالد نجيب صاحب ، نواب زادة  اهللا هارون ، تنظيم الدين ، عبد المتين تشوردي صاحب ،

عن المشروعات  ١٩٣٩نيسان  ٨وتحدث محمد علي جناح في دلهي في .  )٢( انت علي خانقلي

المقدمة ومن بينها المشروع الذي يدعو الى تقسيم البالد الى هند اسالمية وهند هندوسية واآد في 

خطابه ان اللجنة العاملة ليست متحيزة الى اي مشروع بل تنظر الى انسب مشروع يتضمن 

  . مصالح المسلمين 

 ١٩٣٩ايلول  ١٧و  ١٩٣٩آب  ٢٧اخرى عقدتها الرابطة االسالمية في وفي اجتماعات 

آلها نصت على ان الرابطة االسالمية تعارض معارضة مطلقة اي هدف اتحادي يؤدي الى 

  .) ٣(االغلبية تحت قناع من الديمقراطية ونظام حكم نيابي  ه حكم طائف

                                                            
  . ٥٧المصدر نفسه ، ص  )١(
من  ١٩١٨في البنجاب لعائلة ثرية ، تخرج عام  ١٨٩٦ولد في االول من تشرين االول : ليقانت علي خان  )٢(

وبعد عودته من بريطانيا انتخب عام .  ١٩٢١ثم اآمل دراسته العليا بالقانون في بريطانيا عام  عليكرةجامعة 
ً  في المجلس التشريعي ، وفي عام  ١٩٢٦ ً  في ال ١٩٤٠عضوا جمعية التشريعية ، وفي عام أنتخب عضوا
واصبح الرجل الثاني . عين في المجلس االستشاري لنائب الملك وعضواً  مالياً  في الحكومة االنتقالية  ١٩٤٦

عين في المجلس االستشاري لنائب الملك وعضواً  مالياً  في حكومة  ١٩٤٦في عام . في الرابطة االسالمية 
ً  للوزارة في باآستان وبقي في هذا المنصب حتى اغتياله في بعد التقسيم اصب. الهند االنتقالية  ح رئيسا

  ؛  ٥١فاروق حسان محمود الخزرجي ، المصدار السابق ، ص .  ١٩٥١تشرين االول  ١٦روالبندي بتاريخ 
D. F. Karaka , The India , Bombay , P.67. 

  . ٥٧المصدر نفسه ، ص  )٣(
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١٠٠ 

شعرت بريطانيا  ١٩٣٩ام وعند اندالع الحرب العالمية الثانية في االول من ايلول ع

ً  على انها بحاجة الى مساعدة الهند لها خالل الحرب                   بخطورة الموقف في الشرق فضال

ً  على نفسها بانها سوف تمنح الهند نظام الدومنيون بعد انتهاء  من اجل هذا فقد قطعت عهدا

  .) ١(الحرب 

دون ان )  ١٩٤٣ – ١٩٣٩( ) Linlithgow(وقد اعلن نائب الملك في الهند لينثغلو 

يستشير ممثلي الشعب دخول الهند مع بريطانيا في الحرب ثم قام بسلسلة من المباحثات بينه 

 ١٩٣٩ايلول  ١٨وفي نفس السياق اعلنت اللجنة العاملة للرابطة االسالمية في ) ٢(وبين زعمائها 

في الهند اذا آان ينبغي عليهم دعم بريطانيا  قراراً  طالبت فيه دوراً  عادالً  ومنصفاً  للمسلمين

  .) ٣(في الحرب وضماناً  بعدم اقرار اي دستور للهند دون التشاور معهم 

رّد عليه محمد علي " اصدقاء " وبعد اعالن غاندي ان رجال الدولة البريطانيين هم 

          ي االنطباع ثانية ة تعطيؤسفني القول ان السيد غاندي قد وضع تصريحه بلغ" جناح قائالً  

            بان حزب المؤتمر يعاني من عدم القدرة على مواجهة الحقائق ومهووس بانه الوحيد الذي يمثل

الهند ، بينما يتبنى حزب المؤتمر الديمقراطية في الهند ويرغب في التخلص من االمبريالية 

، وانما  اً ودآتاتوري اً انه ليس فقط فاشستياالخيرة اظهر  البريطانية ، فانه في السنتين والنصف

            بالفعل ترجم هذا المبدأ الى الممارسة الفعلية ، وان حزب المؤتمر يحيي في الهند 

                 القيادة ية في آل شبه القارة ، ما لم تشِفالنهضة والهيمنة الهندوسية وتفوق الهندوس

ضية فلن يكونوا قادرين على تحقيق تقدم الهند الذي هو في قلوبنا العليا للمؤتمر من الحالة المر

  .) ٤(" جميعاً  

                                                            
  . ٨٥١ – ٨٥٠، ص صدر السابقمالمحمد عبد اهللا عنان ، الحكم الذاتي للهند ،  )١(
  . ١٨٧عبد المنعم النمر ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٣٨آاظم هيالن محسن السهالني ، المصدر السابق ، ص  )٣(

(4)Jamil Ahmad , OP. cit. , P. 87 – 88 . 
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١٠١ 

ان وصف رجال الدولة البريطانيين لهم باالصدقاء معناه البعد عن الحقيقة وحرمان 

ً  هناك اعتقاد ان حزب المؤتمر هو الحزب الوحيد الذي يمثل  المسلمين من ابداء رأيهم ودائما

ر عن ذلك نهرو بقوله الرابطة االسالمية والمسلمين وقبل ثالث سنوات عّبالهند متناسين حزب 

ليس هناك في الهند غير المؤتمر وبريطانيا فهذه هي سياسة حزب المؤتمر التي ترمي الى 

  .السيطرة الهندوسية على آل الهند 

آل  بعث نائب الملك في الهند اللورد لينثغلو برسالة الى ١٩٣٩تشرين الثاني  ٢بتاريخ 

زب المؤتمر في من محمد علي جناح وبراساد ناقش فيها وضع الواليات ومشارآة الرابطة وح

اعضاء في المجلس التنفيذي على ان تكون هذه االوضاع السياسية بوصفهم الحكومة المرآزية 

في فترة الحرب فقط مع احداث تغيير في نهاية الحرب وان يكون آل عضو ممثل في المجلس 

ً عضوبوصفه التنفيذي  ً سياسي ا على شرط ان  نفسها امتيازات اعضاء المجلس االخرين له ا

       تكون حكومة جاللة الملك مستعدة لتولي مراجعة الموقف الدستوري آكل بعد انتهاء 

  .) ١(الحرب  

يذآر فيها ان سبب  ١٩٣٩تشرين الثاني  ٣يرد براساد على شروط لينثغلو برسالة في 

المؤتمر وبريطانيا هو نشوب الحرب في اوربا واعالن الحكومة البريطانية  المشكلة بين حزب

بان الهند دولة مقاتلة دون اخذ رأي الشعب الهندي ولهذا فان حزب المؤتمر سوف لن يتعامل مع 

  .) ٢(الحكومة البريطانية 

                                                            
 

(1) S. D. I. C. Vol. II , letter from lord Linlithgow to Dr. Rajendra Prasad and Mr. 
M. A Jinnah ,2 November 1939 , P. 494 . 
(2) Letter from Dr Rajendra Prasad to Lord Linlithgow, 3 November , 1939 , Ibid , 
P. 494. 
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 نقاط   تضمن اربعفقد  ١٩٣٩تشرين الثاني  ٥اما رد محمد علي جناح الى لينثغلو في 

  : ) ١(هي 

  . ١٩٣٥عند انتهاء الحرب يجب اعادة النظر في دستور حكومة الهند عام  – ١

لن يسن اي دستور من قبل جاللة الملك والبرلمان من حيث المبدأ دون الرجوع الى  – ٢

  .الطائفتين الرئيسيتين في الهند الهندوس والمسلمين 

  .الوطنية المقبولة للعرب في فلسطين يجب ان تحاول حكومة جاللة الملك تحقيق المطالب  – ٣

عدم استعمال القوات المحاربة الهندية خارج الهند ضد اي بلد مسلم او قوة مسلمة ال في  – ٤

  .الوقت الحاضر وال في المستقبل 

جريدة الغارديان البريطانية اوضح في ي على نقاط محمد علي جناح بمقال غاند وردّ 

حو السلطة البريطانية لحماية حقوق المسلمين وليس الى فيه بأن محمد علي جناح يتطلع ن

مقترحات وتنازالت  حزب فهو دائماً  يطلب اآثر مما يمكن ان يعطيه البريطانيين او يضمنوه 

  . )٢(له ولم تكن هناك حدود لمطاليب الرابطة االسالمية 

لحقيقة بابتعاده عن ا ١٩٣٩تشرين الثاني  ٦وآان رد محمد علي جناح على غاندي في 

حق آل المسلمين في الهند وان حزب المؤتمر حزب هندوسي وان مسلمي الهند وطعنه 

  .) ٣(يعتمدون على قوتهم في الحصول على حقوقهم 

يتضح مما سبق بأنه في الوقت الذي آان فيه محمد علي جناح يؤآد على مطالب 

  .بريطانيا ووصفه االخير بالعمالة الى .. المسلمين حاول غاندي تجاهل ذلك 
  

تشرين الثاني  ٨لمراسالت بين براساد ولينثغلو يصرح غاندي عليها في انتيجة ان 

بأنه ال يمكن الوصول الى حل بدون اعالن بريطانيا الهداف الحرب وتوضيح سياستها  ١٩٣٩

                                                            
(1) S. D. I. C. Vol. II , letter form Mr. M. A Jinnah to lord Lin Linlithgow,5 
November 1939 , P. 497 
(2)Jamil Ahmad , OP. cit. , P. 87 – 88 . 
(3) Ibid , P. 91 .  
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 ، اذالهند ، ويطلب غاندي من بريطانيا اعالن حرية الهند فوراً  وليس على شكل خطوات    في 

ً  فيان ا ً  يصبح من السهل حماية حقوق االقليات ويتهمها ايضا   عطاء الهند حريتها فورا

لعب دور آبير في حماية حقوق االقليات ضد االغلبية وهذا ما يجعل التوصل الى اتفاق امر 

  .) ١(صعب 

ً  وّج ١٩٣٩تشرين الثاني  ١٣وفي يوم عيد االضحى في  ه محمد علي جناح خطابا

اية آل االديان هي ان يصبح الضعفاء اقوياء ، الن االسالم آما يعرف للشباب بقوله ان غ

  .) ٢(الجميع يعتني بالحقيقة 

ً  عن  ١٩٣٩آانون االول  ٢٢ومع اعالن حزب المؤتمر استقالة وزارته في  احتجاجا

مطلبها آان رد فعل الرابطة االبتهاج الستقالة حكومات حزب المؤتمر ودعت المسلمين للتعبير 

  .) ٣(عن ذلك باقامة يوم الخالص 

  ) ٤(: باالتي  ١٩٣٩آانون االول  ٢٣رد لينثغلو على رسالة محمد علي جناح في 

  . ١٩٣٥تعديل في اي بند من دستور عام  اءبإجرجاللة الملك ال تستبعد النظر ان حكومة  – ١

ان حكومة جاللة الملك تعمل على رضا الطائفة المسلمة الستقرار ونجاح التطورات  – ٢

  .الدستورية في الهند ،  وتأخذ بنظر االعتبار ثقلها في المجتمع الهندي 

                                                            
(1) S. D. I. C. Vol. II statmert by Gandhi 8 , November 1939 , P. 495 . 
(2) Jamil Ahmad , OP. cit ., P. 94 . 

او يوم الحرية سمي بهذا االسم نسبة الى استقالة حكومات حزب المؤتمر بعد تأليفها عام : يوم الخالص ) ٣(
وذلك احتجاجاً  على دخول الحرب دون استشارتهم ، وسماه محمد  ١٩٣٩االول آانون واستقالتها في  ١٩٣٧

ودعا المسلمون الى التصرف  علي جناح يوم الخالص يوم تخلص فيه المسلمون من حكم االغلبية الهندوسية ،
بهدوء تام وناشدهم بضرورة تجنب المشاحنات او المواآب ، وانتهى اليوم بصفاء والمسلمون يحمدون اهللا على 
رحمته ، وقد اشترك في ذلك اليوم مئات االلوف من المنبوذين والمسيحيين الذين آانوا مضطهدين من قبل 

 . Ambedkar,OP.cit., P. 25؛  ١٣٨، ص ، المصدر السابقشتياق حسين قريش ا. حكومات حزب المؤتمر 
(4) S. D. I. C. Vol. II , letter from lord Lin Linlithgow  to Mr. M. A Jinnah ,23 
December 1939 , P. 498 
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"  يطانية تحقيق آل مطالب العربفلسطين فقد حاولت الحكومة البراما فيما يخص  – ٣

  " .المعقولة 

أخذ آل االحتياطات الحترام آامل تالملك ال تحارب اي دولة مسلمة و ان حكومة جاللة – ٤

  .مشاعر المسلمين في الهند 



 

 
@ @

@ @
sÛbrÛa@Ý—ÐÛa  

  

نشاط حممد علي جناح السياسي                        
  ١٩٤٦ – ١٩٤٠يف اهلند 

  
@Þëþa@szj¾a@Z@Ša‹Óë@bäu@ïÜÇ@‡à«Šìçü@QYTP@ @
ïãbrÛa@szj¾a@@Z@éibƒnãa@ñ†bÇa@‡Èi@bäu@ïÜÇ@‡à«@Âb“ã

@ÀRS@@Âbj’QYTQ@@ @
@sÛbrÛa@szj¾a@Zi‹×@òrÈi@åß@bäu@ïÜÇ@‡à«@ÑÓìß@

QYTR@bèîÜÇ@km‹m@bßë@ @
Éia‹Ûa@ szj¾a@@ Z@ bäu@ pbq†b«–@@ý@ ‹¸ûßë@ ð‡ãbË

QYTT@–@QYTU@@ @
@ßb©a@szj¾a@ZjÛa@òİ‚@åß@bäu@ïÜÇ@‡à«@ÑÓìß@òrÈ

@òíŠaŒìÛaQYTV@ @
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@ @

Þëþa@szj¾a@ @

@‰ìçü@‰aŠÓë@bäu@ïÜÇ@†àªQYTP@ @

وجد محمد علي جناح في استقالة حكومة حزب المؤتمر فرصة مناسبة لشن هجوم عليها 

مطالبة واستناداً  لذلك تحرك حزب الرابطة االسالمية بعقد اجتماع لدورته الورفع من مستوى 

وقد اجتمع اآثر من ستين الف مسلم داخل ) ٢( ١٩٤٠آذار عام  ٢٣في ) ١(السنوية في الهور 

حديقة منتو في الهور عاصمة البنجاب وقد ارتدى محمد علي جناح اللباس التقليدي البنجابي 

ة هي االخرى الساري الحريري وبدأ محمد علي جناح خطابه باللغ ترافقه اخته التي ارتدت

كليزية لتواجد اعداد من االوردية اال انه سرعان ما استأذن من الجمهور للكالم باللغة االن

  .) ٣(الصحفيين االجانب واستمر في خطابه لمدة ساعتين 

ودعا الى  ةفي اجتماع الهور حدد محمد علي جناح في خطابه اهداف ومطالب الرابط

ن الهند وباآستان وضرب محمد علي جناح امثلة للدول المقسمة في العالم تقسيم الهند الى آياني

ويبين لنا التاريخ ان بلدان اصغر من آما في بريطانيا العظمى وايرلندا وجيكوسلوفاآيا وبولندا ، 

هنا صراحة عن التقسيم الهند آانت بلداً  واحداً  ولكنها قسمت الى عدة دول اي ان جناح يتحدث 

وحدة مقسمة تحقيق الوحدة وان الهند دائماً  لماضية  توضح الفشل في سنه أ  ١٢٠٠ فيقول ان

الى فترة النفوذ البريطاني ولكن انهاء الى هند هندوسية او مسلمة اال ان الوحدة الحالية ترجع 

بكارثة اسوء مما حصل اثناء المائة سنة الماضية  ويهدد النظام البريطاني سيؤدي الى تفكك آلي
                                                            

قبل انعقاد مؤتمر الهور عانت مدينة الهور وهي عاصة الثقافة االسالمية وقلب دولة الهند المغولية من  )١(
  . ٢٤١ينظر ، ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص : للمزيد من التفصيل . سلسلة من االحداث الدموية 

  . ٢٤ستار جبار عالي الدليمي ، التجربة البرلمانية في الهند وباآستان ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٢٤٢ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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جناح آذلك وضع المسلمين اثناء وزارات حزب محمد علي تحت حكم المسلمين ووصف 

قاله  المؤتمر وان تكرار مثل ذلك سيؤدي الى حرب اهلية وتكوين جيوش خاصة بهم وهذا ما

ان تدافعوا عن انفسكم  انكم يجب" اوصى اتباعه الهندوس في سوآوز قائالً   عندماغاندي 

  . )١(" ، وان لم تستطيعوا فعليكم ان تهاجروا بعنف او ال عنف ضربة بضربة 

ويشير محمد علي جناح في خطابه الى نظرية االمتين اي ان هناك امة مسلمة واخرى 

ويجب ان يكون لهم ة مهندوسية وان المسلمين ليسوا اقلية ، ان المسلمين امة طبقاً  لتعريف اُال

وان المطالب الشريفة والمصالح الحيوية للماليين من شعبنا تفرض  ،وطنهم وارضهم ودولتهم 

 نفسه علينا واجباً  مقدساً  اليجاد حل مشرف وسلمي يكون عادالً  ومنصفاً  للجميع وفي الوقت

لمواجهة آل  نحن ال نحيد وال نتخلى عن هدفنا وفرصتنا بالتهديد والترويع يجب ان نستعد

       الصعوبات والمضاعفات ونعطي آل التضحيات المطلوبة لتحقيق هدفنا الذي وضعناه 

  .) ٢(امامنا 

                الظاهر ان آال الزعيمين محمد علي جناح وغاندي اخذ آل منهما يتكلم بنهج 

              ية االمتينجديد لم يسلكه من قبل ، فيرد غاندي على محمد علي جناح بعد حديثه عن نظر

انها غير حقيقية فليس الهندوس والمسلمين امتين بل ان الهندوسية واالسالم يمثالن حضارة 

  . )٣(واحدة 

  

ً  ووعد باعادة النظر في دستور  عندما اصدر نائب الملك في الهند آما ذآرنا سابقا

  .حكومة الهند بالتشاور مع مختلف االطراف 

   

                                                            
(1)S. D. I. C. Vol. II , Address by Mr. Jinnah , 23 , March , 1940 , P. 483 . 
(2) Sarfaraz Aussain Mirza , we are a nation , Exserpt from the speeches and 
staments of Quaid Azam Mohammed Ali Jinnah 1937 , 1947 , Lahore , 2010 . P. 9 .   
(3) S. D. I. C. Vol. II , Address by Mr. Jinnah , 23 , March , 1940 , P. 442 . 
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  : )١(وقررت الرابطة االسالمية القبول على ذلك بشروط 

  .ان يتم الترسيم الجغرافي للوحدات المتجاورة في اقاليم يجب انشاءها  – اوالً 

تجميع المناطق التي يكون فيها المسلمون اغلبية عددية آما في المناطق الشمالية الغربية  – ثانياً 

  .والشرقية من الهند وذلك لتشكيل دول مستقلة تكون فيها الوحدات المكونة مستقلة ذات سيادة 

 ً توفير الحماية الكافية لالقليات في هذه الوحدات واالقاليم وذلك لحماية دينها وثقافتها  – ثالثا

  .واقتصادها وسياستها وارادتها وحقوقها االخرى 

ي اجتماع الرابطة االسالمية في الهور بقرار الهور او قرار باآستان على الرغم وسّم

طرحه لهذا  اثناءر لرغبة محمد اقبال القرا ، وقد صيغ هذا )٢(من خلوه من آلمة باآستان 

  .المشروع قبل عشر سنوات 

، فمن المؤيدين  ن شأنه شأن اي قرار آخرون ومعارضولقد آان لقرار الهور مؤيد

لمسلمين وعلى لمنبوذين اذ قال انه مطلب مشروع لآار زعيم طائفة ادلقرار الهور الدآتور امب

وآان هناك تأييد آبير لقرار الهور في البنغال الن الطبقة المتوسطة آانت  )٣( .الهندوس قبوله 

بعيدة عن االدارة الحكومية لسيطرة الهندوس عليها ، وآذلك فان االغلبية في البنغال آانت من 

فقراء الفالحين الذين يعيشون تحت رحمة آبار المالك الهندوس فاصبحت حرآة باآستان هناك 

  . )٤(" قضية شعبية " 

                                                            
 
(1) Mian Ata Rabbani , Jinnah apolitical saint , Nazaria – I- pakistan Printers , 
Lahore , 2006 , P. 20 . 
(2)G. N. Dixit , India – Pakistan in war and Peace , London , 2002 , P. 10 . 

افتخار احمد ، باآستان تشكل الطبقة والدولة ، بحث بكتاب باآستان الدولة والمجتمع واالسالم ، المصدر  )٣(
  . ٨١ السابق ، ص

(4) G. N. Dixit , OP. c.i.t ., P. 11 . 
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قد دمتهم غاندي وحزب المؤتمر ونهرو ر الهور فكان في مقاما المعارضين لقرا

عارض آل اقتراح لتقسيم الهند وطالبوا بالحصول على حكومة برلمانية مسؤولة ، اال انه رغم 

ً  لو اتفقوا على اخذ باآستان فلن توجد قوة " معارضة غاندي فقد اعلن  ان المسلمين جميعا

  .  )١("  تمنعهم من اخذها 

، فقد  )٢(من قرار الهور فقد مثله ابو االعلى المودودي  ةاالسالميالجماعة  اما موقف

ر محمد علي جناح بانه معادِ  لالسالم ومرتد ووصف قادة الرابطة االسالمية من يوصف االخ

آبارها الى المبتدئين فيها بانه ال يمتلك اي احد منهم عقلية اسالمية او طريقة تفكير اسالمية 

  . )٣(وانهم ال يفهمون معنى ان يكون المرء مسلماً  

طة ومحمد على جناح االستفادة من عند اندالع الحرب العالمية الثانية ارادت الراب

الى قضية  ١٩٤٠ايلول  ٣٠ظروف الحرب لخدمة مشروعها فقد اشار محمد علي جناح في 

الدستور مرة ثانية واآد ان الرابطة تريد ان تدرس مشكلة الدستور من جديد ولكنها مستعدة 

فيذي نائب الملك التلتأجيل مطلبها طيلة مدة الحرب ومع ذلك فانها تشترط الشتراآها في مجلس ن

  . )٤(وضعها في مرآز ذي سلطة حقيقية في الحكومة المرآزية وفي حكومات المقاطعات 

  

                                                            
 

(1)Peter Borock , The Mahatma and Mother India, Ahmed Abad , 1983 , PP.             
45 – 55. 

بداية حرآة نشاطه السياسي  ١٩١٩في اورنج آباد ، وتعتبر سنة  ١٩٠٣ولد عام : ابو االعلى المودودي  )٢(
، اال  ١٩٥٤مجلة ترجمان القرآن ، حكم عليه باالعدام عام  ١٩٣٢حيث شارك في حرآة الخالفة ، اصدر عام 

، له عدة مؤلفات منها قضية  ١٩٧٢ان الحكم خفف الى السجن واستمر في قيادته للجماعة االسالمية الى عام 
، ستار جبار عالي الدليمي ، تطور النظام السياسي في  ١٩٧٩آشمير المسلمة والحجاب وغيرها ، توفي عام 

  . ٣٢ ٣١باآستان ، المصدر السابق ، ص 
تمع ججميل رشيد ، السياسة االسالمية في باآستان بحث في آتاب باآستان الدولة والمورديزي جحسن  )٣(

  . ١١٧واالسالم ، المصدر السابق ، ص 
  . ١، ص  ١٩٤٠، االول من تشرين االول  ١٦٨٢العدد  البصرة،  الثغر ،صحيفة  )٤(
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 اذف الرابطة االسالمية من الحرب ان خطاب محمد علي جناح هذا يبرر موقفه وموق

عكس موقف حكومة حزب  على انهما آان يرغبان بتقديم المساعدة الى بريطانيا في حربها وهذا

لقد آان موقف محمد علي جناح والرابطة االسالمية للمساعدة في دخول  ،التي استقالت المؤتمر 

كومات المقاطعات وذلك من جراء المسلمين لمجلس نائب الملك وحصولهم على مرآز في ح

  .ظلم والتهميش الذي تعرض له المسلمون في ظل وزارات حزب المؤتمر ال

الحرب للمساعدة من الهند ،  اثناءوحاجة بريطانيا ر الحرب العالمية الثانية آان استمرا

غلوا اعلن ل بيان لنائب الملك ليثنعرضاً  من خال ١٩٤٠آب  ٩قدمت الحكومة البريطانية في اذ 

فيه ان بريطانيا خطت خطوة هامة في طريق نظام الدومنيون للهند ، وان هذه الخطة الجديدة ال 

فيذي في نا الى ما بعد الحرب بل سيبدأ بها حاالً  وسيوسع مجلس نائب الملك التينتظر تحقيقه

ً تعيين ممثلين هنود فيه ، آما سيؤسس مجلس ً حربي ا ً خاص ا وستمثل بهذا المجلس الواليات  ا

الذين يبلغ الهندية ومصالح وطنية هندية اخرى ، وشمل القرار ايضاً  حقوق المسلمين في الهند 

  . )١( نسمة سيعترف بها االن وعندما يوضع الدستور ٨٠.٠٠٠.٠٠٠قارب عددهم ما ي

التقى محمد علي جناح نائب الملك في الثاني عشر والرابع عشر من آب وتبادل االثنان 

ية المالحظات حول البيان اال ان القرار النهائي اتخذ في اجتماع اللجنة العاملة للرابطة االسالم

ابدت ارتياحاً  لتأآيد الحكومة في عدم تبني اي دستور مستقبلي  اذفي االول والثاني من ايلول 

وآان رد فعل حزب المؤتمر على بيان آب عنيفاً  فقد رفضه الحزب  )٢(دون موافقة المسلمين 

انية تشرين الثاني في حالة عدم تراجع الحكومة البريط ١٧بشدة وهدد بقيام العصيان المدني في 

   )٣(عن بيان آب 

  

@ @
                                                            

  . ١، ص  ١٩٤٠آب  ١١،  ١٦٣٩الثغر ، العدد صحيفة  )١(
  . ١٤٦اشتياق حسين قريش ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ١٤٧المصدر نفسه ، ص  )٣(
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@ @

ïãbrÛa@szj¾a@ @

@†Èi@bäu@ïÜÇ@†àª@Âb’ãñ…bÇg@@¿@éib‚nãaRS@@Âbj‘QYTQ  

تغييرات آثيرة على الوضع السياسي فكان هناك شبه ارتباط وثيق بين  ١٩٤١شهد عام 

توتر سياسي بين الحكومة البريطانية  ١٩٤١بداية عام شهد الحرب وتأثيرها على الهند ، سير 

وحزب المؤتمر الن غاندي آان يعد القوائم باسماء اتباعه العالن العصيان المدني الفردي 

فردت الحكومة البريطانية على تصرفات غاندي باعتقال اعضاء  . )١(السلمي والمقاومة السلبية  

ابو الكالم آزاد فقد القت الشرطة القبض  القبض عليه يألق شخص حزبه البارزين وآان آخر

ً  واّن ثمانية عشروحكم عليه بالسجن  ١٩٤١آانون الثاني من  الثالثعليه في  حملة  شهرا

  .  االعتقاالت قد طالت جواهر الل نهرو 

حزب المؤتمر الوطني  حرآة االعتقاالت آبيرة في صفوف في الوقت الذي آانت فيه

ان باب " وزير الدولة لشؤون الهند بقوله  )  L. S Amery( ا اميري ر عنهالهندي عّب

الهند نفسها عليها ان تزيل العراقيل التي يتعذر فيها الوصول الى  المقاومة في الهند لم يغلق وان

 ٦٥٧بلغوا  ١٩٤١آانون الثاني  ١٥وقال ان عدد الذين سجنوا منذ بداية المقاومة حتى  ،اتفاق 

  . )٢(شخص 

  

                                                            
 ١٩٧، تقرير القنصلية الملكية العراقية آراتشي الى وزارة الخارجية المرقم  ٣١١/  ٧٦٥و ، الملفة . ك. د )١(

  .  ٢٢٤، ص  ٢١، و  ١٩٤١/  ١/  ١٤والمؤرخ  ٢٦/  ٧/  ١/ 
  . ٢٢٤المصدر نفسه ، ص  )٢(
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آل من سابرو وروي وآالهما من حزب المؤتمر بمحاولة تقريب وجهات النظر  وقام

قام بها  نفسها المحاولةفي ؤتمر وتأليف حكومة مرآزية ، وبين الحكومة البريطانية وحزب الم

ل قاؤساء وزراء البنغال والبنجاب ومن جانب المسلمين سكندر حياة خان وفضل الحق وهما ر

اني ال اريد من وراء هذا االئتالف اال السلم في الهند ، ان السلطة  فضل الحق لمحمد علي جناح

رد وَي  )١( باسم الدستور في االقاليم بيد الحاآم وهو بريطاني ثم في النهاية بيد نائب الملك ومن ثم

البريطانيين على اجابة يجبر بان المؤتمر يريد من مقاومته السلمية ان  عليه محمد علي جناح

  .تلك المطاليب التي هي حق محض للمسلمين في الهند ،حسابنا  مطاليبه على

آل هذه االعتبارات جعلت غاندي وحزب المؤتمر يعتقد ان بريطانيا ستخسر الحرب 

لى التخلي عن مستعمراتهم بل ان وسيضطر البريطانيين واعتقدوا آذلك ان اليابانيين محررو

ذهب بعضهم الى ابعد من ذلك فقد شكل سرياس تشاندرا بوس الجبهة الوطنية الهندية بالتعاون 

مع القوات البريطانية في جنوب شرق اسيا ولكن موته المفاجيء حال دون اآتمال تلك الجبهة 

اء النفوذ البريطاني المسيطر وهذا يدل على رغبة الهنود في انه ، )٢(المتعاونة مع البريطانيين 

  .على بالدهم 

ً آبير الً عملت الدعاية البريطانية عموقد  األراضي األلماندخول  أخبارفي توسيع  ا

الهندية وعملت ، الصحافة الى جانب القادة البريطانيين الذين عملوا على اخافة الهنود من 

االلمان وجعلهم يلتفون ، حول بريطانيا ، وآان لهذه الدعاية تأثير آبير على المسلمين وهذا ما 

هند ان الحكومة البريطانية سوف لن تقر دستوراً  لل" قال  اذ ١٩٤١د في شباط اآده وزير الهن

  . )٣(ما لم تتفق عليه جميع الطوائف في الهند 

  

                                                            
  . ٢٢٥المصدر نفسه ، ص  )١(
  . ٥٩٤ص المصدر السابق ، د ، ، مشكلة الهنعبد اهللا عنان محمد  )٢(
 ٧/ ١/  ٢٠٣، تقرير القنصلية العراقية آراجي الى وزارة الخارجية المرقم  ٣١١/  ٧٦٥و ، الملفة . ك. د )٣(
  . ٢٠٧ص ،  ١٧، و  ١٩٤١/  ٣/  ١٤والمؤرخ  ٤١/
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قد اثار هذا التصريح الهندوس ووجدوه موجه اليهم من اجل هذا فقد اخذ زعماء و

ً  عن  ً  منهم لكي يكون مدافعا الهندوس يعرضون على الحكومة البريطانية ان تجند جيشا

المسلمين ، ونتيجة لذلك  اليه فيما بعد لكي يكون موجه ضد وعن الهندوس وينظرون بريطانيا

سوف ال يفرق في المستقبل في التجنيد بين الهندوس " فقد صرح القائد العام للجيوش البريطانية 

والمسلمين بل يراعي في ذلك القابلية المحضة وبناء على ما تقدم فقد بذلت مساعي للتقريب بين 

الى والرابطة االسالمية اال انها فشلت في آل مرة والسبب يعود حزب المؤتمر الوطني الهندي 

بان آل مسعى في هذا الشأن لم يتبع فيه حزب المؤتمر المقاومة السلمية " تصريح غاندي 

ان تصريح غاندي معناه رضوخ المسلمين  "سوف ال يأتي بنتيجةللحصول على استقالل الهند 

اذا أراد الهندوس فرد عليه محمد علي جناح  له ولحزب المؤتمر للحصول على االستقالل

االتفاق مع المسلمين في الهند فعليهم قبول مشروع تقسيم الهند الى اسالمية وهندوسية وحينئذ 

  .  )١(يمكن التكلم في االتفاق بين الهندوس والمسلمين 

بح هناك يوماً  بعد يوم وأص في الوقت نفسه ازداد نفوذ الرابطة االسالمية واخذ باالزدياد

 لعام اخراعادة انتخاب محمد علي جناح  ١٩٤١شباط  ٢٣الهند وتم في تقسيم ن لفكرة ومؤيد

ان تأثير الوضع السياسي . )٢(االجتماع انتخابه مدى الحياة اال انه رفض ذلك  اثناءوقد ارادوا 

  يماـل السـبائـالقزاع بين افراد ـالمستقر اضافة الى الوضع الدولي قد أثر ايضاً  في تزايد الن غير

في منطقة وزيرستان حيث قتل عدد آبير من الجنود وعدد أآبر من رجال القبائل ، آما 

نها قول الهندوس اوقع صدام بين المسلمين والهندوس حول بناية يدعي المسلمون انها مسجد وي

مسجد  ووصل االمر الى المحكمة وتوصلت المحكمة الى نتيجة ان هذه البناية آانتليست آذلك 

                                                            
  . ٢٠٨المصدر نفسه ، ص )١( 
  . ٢٠٩المصدر نفسه ، ص  )٢(
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جرية قديمة في احدى الغرف داخل البناية تنص لمسلمون النها استندت الى آتابة حمثلما يقول ا

  . )١(على ان هذا هو مصلى للمسلمين 

مرة اخرى بين المسلمين والهندوس في  ١٩٤١تجدد النزاع الطائفي في بداية نيسان 

ناغبور قتل المئات من الطرفين مع وفي . احمد اباد في اقليم بومباي في مدينة بومباي نفسها 

وجرت محاولة  لت السلطات الملكية لوقف هذا العنفخدرح اضعاف هذا العدد ، وبعد ذلك تج

النظر بين محمد علي جناح وغاندي وقد قام بهذه الوساطة بهادر سابرو وجهات اخرى لتقريب 

ض بصفته الشخصية اال ان هذه الوساطة قد فشلت والسبب يعود الصرار غاندي على التفاو

مع محمد علي جناح ولكن االخير اصر على لقاء غاندي  ئهوليس ممثالً  للهندوس في لقا

  .  )٢(باعتباره ممثالً  عن الهندوس او المتكلم بلسان الهندوس 

عيمي المسلمين وهرية في آل محاولة للتقريب بين زوآانت هذه هي نقطة الخالف الج

الهندوس فكيف يتم التعامل مع شخص هو المرجع االول للهندوس وال ينوب عنهم في اي و

  . تفاوض وال يمثلهم في اي مؤتمر 

حرآة االصطدام الطائفي بين الهندوس والمسلمين اضطر غاندي الى ايقاف وبعد اشتداد 

 ،من تنظيم انفسهمللمسلمين د فكان الّب )٣(حرآة العصيان المدني الفردي في عدد من المقاطعات 

ايام وآان يرأس هذه العام لمدة ثالثة عقد مؤتمر المسلمين  ١٩٤١عام ففي الرابع من نيسان 

انت علي خان عضو المجلس التشريعي المرآزي وقد بحث المؤتمر شؤون قالجلسات لي

  : )٤(خذ المؤتمر مجموعة من القرارات هي تأالمسلمين السياسية واالجتماعية و

  

                                                            
        آراتشي الى وزارة الخارجية المرقم، تقرير القنصلية الملكية العراقية  ٣١١/ ٧٦٥و ، الملفة . ك. د )١(

  . ١٢٠، ص  ٩، و  ١٩٤١/  ٥/  ٢٤والمؤرخ  ٧/  ١/  ٣٧٩
  . ١٢١المصدر نفسه ، ص  )٢(
  . ١٢٢ - ١٢١المصدر نفسه ، ص )٣(
  . ١٢٣، صالمصدر نفسه )٤(
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  . ومجلس بومبي البلدي مدراس طريقة االنتخاب الموحد في الطلب من الحكومة إلغاء  – ١

ن الحكومة لجنة من أعضاء الرابطة االسالمية للنظر في المناهج الدراسية الن ان تعّي – ٢

  . المناهج الموجودة االن خطرة على الثقافة االسالمية واللغة والعادات 

  . العمال المسلمين على االتحاد وتأليف جمعيات تعاونية  حّث – ٣

  .الطلب من الحكومة منع الهندوس عن عزف الموسيقى بالقرب من المساجد  – ٤

                  في آل لجنة تفتيش في المدارسواحد على االقل الطلب من الحكومة تعيين مسلم  – ٥

  .والكليات 

برئاسة  ١٩٤١نسيان عام  ١٣في  عام للمسلميناخر  مؤتمر عقد وبعد فترة قصيرة

مستقلة في شمال محمد علي جناح مؤآداً  هدف الرابطة االسالمية في تأليف اتحاد دول اسالمية 

الهند وشرقها وغربها ذات سيطرة تامة على الدفاع والمالية والشؤون الخارجية والمواصالت 

قوية ال ان تقطع اقتطاعاً  من ، نريد ان تكون هذه المناطق أوطاناً  والكمارك والعملة والتموين 

  ً ً  موحدا ً  عاما قبل الحكومة او من قبل طائفة اخرى وال نريد بأي حال من االحوال دستورا

عليها فإني اقول  ملجميع الهند وحكومة موحدة في المرآز ، ولن نوافق على ذلك فان وافقتم انت

  .  )١(حون تماماً  من الوجود لكم ان المسلمين سيم

ان هدف الرابطة االسالمية هي تأليف اتحاد اسالمي مستقل في المناطق ذات االغلبية 

يجب ان المسلمة ويكون هذا االتحاد مستقل تماماً  عن الدولة االم في آل الشؤون حتى الدستور 

سلمين في الهند وموافقتهم في هذه المناطق ، ويعتقد محمد علي جناح ان بقاء الم الً يكون مستق

على هذا القول آثرة مما شجعه و سيؤدي الى انهاء الوجود االسالميعلى الحكومة المرآزية 

غاندي وحكم الهندوس ت والى أتفه االسباب اضافة الى تعن المصادمات بين المسلمين والهندوس

  . المسلمون  هالذي رضخ تحت

                                                            
  . ١٢٣المصدر نفسه ، ص )١(
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الهندوس والمسلمين وقد استمرت اآثر من امات في نهاية شهر نيسان بين دتجددت الص

العدد أمام هذا الوضع  شهر في بومباي راح ضحيتها اآثر من ألف شخص وجرح ضعف هذا

ً  بمنع الت أصدرت استخدام السالح والسكاآين  جوال ليالً  في هذه االحياء ومنعالسلطات أمرا

ذا سرعان ما تجدد مرة زاع لوحمل العصي ، اال ان اجراءات الحكومة هذه لم تؤِد الى حل الن

حثهم على آان يالذي " آثير من المتاجر والسبب في هذا يرجع الى غاندي  اخرى واحرق

  .  )١(" المسلمين   استعمال القوة في الدفاع وعدم الهروب امام

       يتناقض بشكل مطلق مع سياسته الرامية الى المقاومة السلبية  وتصريح غاندي هذا

ايضاً  مزرعة تولستي وطبقها  الساتيجراها التي طبقها في جنوب أفريقيا بدايةً  في) السلمية ( 

ومبدأ الالعنف وسير غاندي ماليين الجماهير ضد السلطات  ١٩٢٠ – ١٩١٩في الهند عام 

  . البريطانية وحثهم على عدم المقاومة في مراحل العصيان المدني 

آان لهذا  ١٩٤١حزيران  ٢٢ا في وعند اعالن ألمانيا الحرب على حليفتها روسي

االعالن صدى في الهند اذ ان معظم الهنود شعروا بخيبة أمل وقد استقال عدد من اعضاء حزب 

من الحرب الى موقف الرابطة االسالمية والمسلمين أما بالنسبة  )٢(.المؤتمر لفشل سياسة غاندي 

ان الذي تحدث عن هذا الموضوع  االلمانية الروسية فلم يكن هناك اي قول لمحمد علي جناح اال

ً  فيه االهالي على  هو رئيس وزراء البنجاب وهو عضو لجنة الرابطة االسالمية العليا حاثا

الذين آانوا يرغبون  التطوع في الجندية للمحاربة في صفوف الحلفاء اال ان أآثرية المسلمين

لجنة العاملة لجمعية علماء الهند ال وأعلنتبالقتال ال يريدون سوى البقاء في الهند والدفاع عنها ، 

                                                            
والمؤرخ  ١٩٣٧/  ٥٠٠/  ٦٠٦/ المرقم ج، تقرير القنصلية العامة بومباي  ٣١١/ ٧٦٥و ، الملفة . ك. د )١(

  . ١٥٥، ص  ١٢، و  ١٩٤١/ تموز  / ٢٤
           ، تقرير القنصلية الملكية العراقية آراتشي الى وزارة الخارجية المرقم ٣١١/ ٧٦٥و ، الملفة . ك. د )٢(

  . ١١٧، ص  ٦١، و  ١٩٤١/  ٧/  ٢٣والمؤرخ  ٢٠٠٦/ ٧/ ١/ ٤٧١
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توجهها للممالك االسالمية آترآيا والعراق " في اجتماع لها في الهور اواخر شهر حزيران عن 

  . )١(بسبب الحرب  مهددوفلسطين والمملكة العربية السعودية الن استقاللها 

للقوات  ً اقائدبوصفه  )٢()  Wavell( جرى تعيين الجنرال ويفل  ١٩٤١تموز  ١١وفي 

سلفه وهو تأليف مجلس الدفاع الوطني الهندي  بدأهالهند وقام بتكملة العمل الذي في البريطانية 

ً  ويختارهم نائب الملك من االمارات والمقاطعات الهندية والهدف من  ٣٠الذي ضم  عضوا

  . )٣(تشكيله هو تهيأة الرأي العام الهندي لقبول االشتراك في الحرب 

صدر بيان رسمي لتوسيع مجلس نائب الملك التنفيذي وانتخاب  ١٩٤١تموز  ٢١وفي 

أعضاء وضمهم اليه الن ظروف الحرب قد فرضت عليهم ادخال عناصر هندية واحاللها محل 

وآان دور مجلس نائب الملك التنفيذي يقوم بعمل مجلس الوزراء بشرط  )٤(العناصر االنكليزية 

  . )٥(ليسوا من موظفي الحكومة  اليه نمنتميالالشخاص ن معظم اان يكو

بومباي  ةفي شعب السالمية باجتماعها الذي عقدتهعارض محمد علي جناح والرابطة ا

الى هذين المجلسين خالف لسياسة الحزب  انضمام المسلمينورأى ان  ١٩٤١تموز  ٢٤في 

لبعض أعضاء الرابطة  التنفيذية وأوضح ان ترغيب نائب الملك تهولجن هومن دون موافقة رئيس
                                                            

  . ١١٩المصدر نفسه ، ص )١(
)  ١٩٤١ – ١٩٣٩( قائد بريطاني ترأس القيادة البريطانية في الشرق االوسط  ،أرشيبا برسال  : ويفل  )٢(

وان مقدرة ويفل العسكرية موروثة فان والده )  ١٩٤٣ – ١٩٤١( للقوات البريطانية في الهند  اً واصبح قائد
وجده آانا خبيران في الجيش البريطاني وبرز جده في الحروب النابليونية ، ويعتبر ويفل أخصائي في حروب 

  . ١، ص ١٩٤٣حزيران ،  ١٩،  ٢٤٦٨الثغر ، العدد صحيفة . الصحراء 
المسلمين في مجلس الدفاع الوطني الهندي سلطان احمد من مجلس نائب الملك التنفيذي  من وقد اشترك )٣(

ومحمد سعد اهللا رئيس وزراء آسام وفضل الحق رئيس وزراء البنغال وسكندر حياة خان رئيس وزراء 
، تقرير  ٣١١/ ٧٦٥و ، الملفة . ك. د. البنجاب والسيدة بيكم شاه نواز ونواب افشاري رئيس وزراء حيدر آباد 

،  ١٩٤١/  ٩/  ٢٠والمؤرخ  ١٢٩/ ٧/ ١/ ٦٢٤القنصلية الملكية العراقية آراجي الى وزارة الخارجية المرقم 
  . ٦١، ص  ٥و 

وآان من بين هؤالء االعضاء السرمودي للذخيرة واآبر حيدري للدعاية واالنباء واراغنفدر للدفاع الوطني  )٤(
  . ٦٢المصدر نفسه ، ص . ف والصحة واالراضي والسلطان احمد للعدلية وساآار للمعار

  . ٦٢ المصدر نفسه ، ص )٥(
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بولهم االشتراك في الحكومة بدون موافقة رئيسها ولجنته التنفيذية ال يؤمن لهم االسالمية لق

من حزب تعاون مسلمي الهند وأضاف محمد علي جناح ان االعضاء الذين رشحهم نائب الملك 

  . )١(ن ثقة الحزب النهم انتخبوا دون موافقته زووالرابطة االسالمية ال يح

ان اشتراك المسلمين في المجلسين يمزق صف الوحدة  الى ويشير محمد علي جناح

االسالمية بزعامة الرابطة ويشق المسلمين ويصبح هناك اآثر من زعيم وقائد سياسي لهم وبهذا 

  .تضيع آلمتهم وال يصبح لهم وجود في المستقبل 

ين عينوا في ذها الضد اعضاء ١٩٤١ آب ٢٧وقد اتخذت الرابطة االسالمية قرارها في 

ا اما االستقالة من هذين المجلسين او مهوانذرمجلس نائب الملك التنفيذي ومجلس الدفاع الوطني 

خان  سكندر حياةالطرد من الرابطة ونزوالً  عند رغبة محمد علي جناح فقد استقال آل من 

وزراء تشاري من عضوية مجلس الدفاع الوطني وفضل الحق رئيس الابومحمد سعد اهللا و

 )٢(البنغال فقد استقال من عضوية مجلس الدفاع الوطني وآذلك من عضوية الرابطة االسالمية 

ان ترشيح " فيه  ائالً هم على آتاب وصله من نائب الملك قوذلك الن محمد علي جناح قد أطلع

هؤالء الوزراء المسلمين الى مجلس الدفاع الوطني آان بناًء على انهم يمثلون طائفة المسلمين 

ً  لما جاء في تصريح أميري  ً  على انهم يمثلون خالفا من ان ترشيح هؤالء آان استنادا

  . )٣(مقاطعاتهم وعلى هذا فقد استقالوا لرغبة محمد علي جناح 

   

                                                            
، تقرير القنصلية الملكية العراقية العامة بومبي الى وزارة الخارجية المرقم خ  ٣١١/ ٧٦٥و ، الملفة . ك. د )١(

  .٨١، ص  ٦، و  ١٩٤١/ تشرين االول /  ١٥والمؤرخ في  ١٤١٣١/ ٥٠٠/ ٦٠٦/ 
اه نواز فانها لم تلِب دعوة محمد علي جناح ولم تستقل من مجلس الدفاع الوطني بحجة انها والسيدة بيكم ش )٢(

تمثل السيدات الهنديات وليست ممثلة عن طائفة او آتلة سياسية وعلى هذا االساس قررت الرابطة االسالمية 
الملك  فصلها من عضويتها لمدة خمس سنوات وحكم بنفس الحكم على سلطان احمد عضو مجلس نائب

  . ٨١المصدر نفسه ، ص . التنفيذي المتناعه عن االستقالة 
  . ٨١المصدر نفسه ،ص )٣(
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جميع المواد الغذائية والبضائع  أسعارفي  اً الحرب ارتفاع اثناءتصادي شهد الوضع االق

على اختالف أنواعها من منتجات الهند وغيرها وآذلك ارتفاع في اسعار المنتجات الوطنية 

وارتفعت أسهم الشرآات  )١(والسيما القطنية منها بعد الحملة البريطانية الروسية على ايران 

ية على ايران أخذ وبعد الحملة البريطان ، )٢(آذلك وأسهم معامل النسيج ومصانع الحديد 

ن الى بالدهم في الوقت الذي ارسل فيه آثير من الجنود من الهند الى ايران دووعاليابانيون ي

يشعرون بان الحرب البريطانية االهالي ونقلت آذلك المواد الحربية واالطعمة وجعلت الدعاية 

  .)٣(على أبواب الهند 

آان للحملة العسكرية البريطانية على ايران تأثير آبير على مسلمي الهند خاصة بعد 

عن العرش ومغادرته بالده وآان هناك عدد  )٤( ١٩٤١ – ١٩٢٥تنازل شاه ايران رضا بهلوي 

ً  في آلآبير من االيرانيين في الهند قد سروا بذلك النهم آانوا ينظرون ا   لى الشاه مستبدا

  . )٥(أعماله 

تها    ١٩٤١تشرين االول  ٢٦وفي  عقدت الرابطة االسالمية اجتماع لها وقررت في جلس

ررت المحافظ  ـرق االوسـاالولى إدانة الحروب البريطانية في الش ى استق  ـط وايران وق الل ـة عل

                                                            
، أما القوات البريطانية فقد دخلت ايران من  ١٩٤١آب  ٢٠اجتاحت القوات السوفيتية ايران من الشمال في  )١(

جهاد صالح العمر ، أسعد محمد زيدان الجواري ، ايران في عهد رضا .  ١٩٤١آب  ٣٠الغرب والجنوب في 
  . ٥٧، ص ١٩٩٠، مرآز الدراسات االيرانية ، جامعة البصرة ،  ١٩٤١ – ١٩٢٥شاه بهلوي 

/ ايلول /  ٢٧والمؤرخ  ١٩/ ١٤٧/١، تقرير القنصلية العامة بومباي المرقم  ٣١١/ ٧٦٥و ، الملفة . ك. د )٢(
  . ٨١، ص  ٦، و  ١٩٤١

 ٧٠٩، تقرير القنصلية الملكية العراقية آراجي الى وزارة الخارجية المرقم  ٣١١/ ٧٦٥و ، الملفة . ك. د  )٣(
  .٢٧، ص  ٧، و  ١٩٤١/  ١٠/  ٢٧والمؤرخ  ١٤٢/ ٧/ ١/
رضا بهلوي وغادر طهران الى الجنوب ثم ترك البالد على ظهر سفينة بريطانية محمد تنازل لولي عهده  )٤(

جهاد صالح العمر ، أسعد محمد زيدان الجواري ، المصدر .  ١٩٤٤الى افريقيا الجنوبية وتوفي فيها عام 
  .  ٥٧السابق ، ص

/  ٧٠٩، تقرير القنصلية الملكية العراقية آراجي الى وزارة الخارجية المرقم  ٣١١/ ٧٦٥و ، الملفة . ك. د )٥(
  . ٢٨، ص  ٧، و  ١٩٤١/  ١٠/  ٢٧والمؤرخ ١٤٢/  ٧/  ١
  



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]  

 @†äa@¿@ïbîÛa@bäu@ïÜÇ@†àª@Âb’ãQYTP@–@QYTV  

 

 

  ١١٩    
 

د     ة للرابطة االسالمية فق ى        البالد وآرامتها اما في الجلسة الثاني اح عل ي جن د عل ا محم احتج فيه

ة   ارة الرابط وطني دون استش دفاع ال س ال أليف مجل ذي وت ك التنفي ب المل س نائ يع مجل توس

اواة ال  ب بمس المية وطال ب   االس س نائ ي مجل تراك ف دوس االش ل الهن دوس اذا قب لمين بالهن         مس

  . )١( الملك 

النزاع اثارة شائعات تفيد بوقوع وفي الشهر نفسه تجدد النزاع الطائفي في بومبي وسبب 

هو فجراءات لقمع النزاع الا عن مصادمات أيام العيد وقتل في اليوم االول عشرة أشخاص أما

  . )٢(إلقاء القبض على المشتبه بهم وايداعهم السجن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 ١٩/ ١/ ٨٥٢، تقرير القنصلية العامة بومباي الى وزارة الخارجية المرقم  ٣١١/ ٧٦٥و ، الملفة . ك. د)١(
  . ٢٦ ، ص٢، و  ١٩٤١/  ١١/  ٢٥والمؤرخ  ١٧٥/
  . ٢٧المصدر نفسه ، ص )٢(
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@ @

sÛbrÛa@szj¾a@ @

@ÑÓìß@ïÜÇ@†àªbäu@òrÈi@åß@iŠ×@ @

QYTR@bèîÜÇ@kmŠm@bßë@ @
  

انعكست ظروف الحرب العالمية الثانية على السياسة البريطانية في الهند وخاصة بعد 

ون عاصمة وسقوط رانغ ١٩٤٢شباط عام  ١٥الجيش الياباني على سنغافوره في  يطرسان 

ون على مقربة من حدود الهند وآانت بيدهم جزر اندمان في ينبااوآان الي )١( آذار ٨بورما في 

، مما ترتب عليه  )٣(للهند من البر والبحر  اً خلق هذا التقدم الياباني تهديدوقد   )٢(.خليج البنغال 

 ة في سياستها في الهند ، لهذا رأت بريطانيا ان من مصلحتهااعادة نظر الحكومة البريطاني

  . )٤(الوصول الى حل لمشكلة الهند 

   

                                                            
  

دروزيل ، التاريخ الدبلوماسي تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية الى اليوم ، تعريب ، نور . ب . ج  )١(
  . ٣٠، ص )  ١٩٧٨دمشق ، ( ، دار الفكر  ٢الدين حاطوم ، ط

  
  . ٥٩٤محمد رفعت ، مشكلة الهند ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  
رافق ذلك هجرة عدد آبير من الالجئين الهنود من هذه االماآن تارآين وراءهم آل شيء يملكونه ورافق  )٣(

  .  ٣٤٠ذلك انتشار االمراض بينهم ، جواهر الل نهرو ، من السجن الى الرئاسة ، المصدر السابق ، ص 
  
  . ٣٩٨، ص  حمد عبد اهللا عنان ، قضية الهند ، المصدر السابقم)٤(
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رئيس الوزراء  صرح بهحسب ما ب،  ض التنازالتالى تقديم بع بريطانيا واضطرت

جل حماية الهند الاستقطاب آافة القوى الهندية ) .Carchill W ( )١(ونستون تشرشلالبريطاني 

رفع هذا الخطاب اعادة التعامل مع الوضع في الهند ، خاصة  )٢(من خطر الغازي الياباني 

توحيد  وآان على البريطانيين ا ضد الخطر اليابانياد على الهنود انفسهم للدفاع عنهباالعتم

ناقش ونستون تشرشل  ١٩٤٢ففي الحادي عشر من اذار ، الجبهة الداخلية في الهند الى جانبهم 

            )٣(سفورد آربافي الهند واعلن ان ريتشارد ست المشاآل الدستورية في مجلس العموم 

 )Richard Stafford Cripps  ( ة الخاصة ورئيس مجلس العموم ي، حامل االختام الملك

حزب  معواجتمع  )٥( ١٩٤٢آذار  ٢٢بس الى دلهي في وبالفعل وصل آر )٤(سيسافر الى الهند 

  . )٦(المؤتمر والرابطة االسالمية وزعماء االحزاب االخرى ايضاً  

  

  

                                                            
سياسي ورجل دولة بريطاني ينتمي الى اسرة مارلبور البريطانية  ١٩٦٥ – ١٨٧٤: ن تشرشل ونستو )١(

وبعد عودته  ١٨٩٥بدأ حياته العملية في الخدمة العسكرية في الهند وآوبا والسودان عام . المحافظة سياسياً  
حرار ، واصبح وزيراً  انتخب نائباً  عن حزب المحافظين في البرلمان وبعد اربع سنوات انضم الى حزب اال

، واصبح رئيساً  للوزراء طيلة الحرب العالمية الثانية وآان واثقاً  من  ١٩١٥لغاية  ١٩١١للبحرية من عام 
الجزء االول ، المؤسسة العربية موسوعة السياسة ،  عبد الوهاب الكيالي ،. نصر الحلفاء على المانيا 

  .  ٧٤١، ص  ١٩٩٩،  ٤للدراسات والنشر ، ط 
  . ٣٥٠نقالً  عن صباح ممدوح آعدان ، المصدر السابق ، ص  )٢(
سياسي يساري بريطاني طرد من حزب العمال البريطاني عام )  ١٩٥٢ – ١٨٨٩: ( ستافورد آربس  )٣(

ً  لبريطانيا في موسكو العام التالي ، اصبح وزير ١٩٣٩ ً لمطالبته بجبهة متحدة مع الشيوعين وعين سفيرا  ا
في اعقاب الحرب العالمية الثانية ولعب دوراً   ١٩٥٠ – ١٩٤٧ثم وزيراً  لالقتصاد  ١٩٤٧ – ١٩٤٥للتجارة 

ً  في السيطرة على التضخم  عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، الجزء الخامس ، المؤسسة . بارزا
  . ١١٩، ص  ١٩٩٩،  ٤العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط 

  . ٢٥٨دين بيرزادة ، المصدر السابق ، ص شريف ال )٤(

  . ٣٠دروزيل ، المصدر السابق ، ص  )٥(
  . ٤٠٥ – ٤٠٤حول مطالب االحزاب راجع ، راجندرا براساد ، المصدر السابق ، ص  )٦(
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ً   ١٩٤٢آذار  ٢٩بس ووزع على الصحف في ل المقترح الذي تقدم به آروشّك تأآيدا

 لها حقوق على ان هدف الحكومة البريطانية هو تشكيل دولة اتحادية جديدة في الهند سيكون 

وترتبط مع الحكومة البريطانية وحكومات الدومنيون االخرى  ) الدومنيون( مثل حقوق 

ن باالعتراف بالتاج ، ولكنها ستكون مساوية لها من آافة النواحي وغير تابعة فيما يتعلق بالشؤو

الحرب وعندها سوف تنفذ حتى تتوقف  س هذه لنباال ان مقترحات آر  )١( الداخلية او الخارجية

ويتم تشكيل الهيئة  )٢(كل الهند عن وضع دستور جديد ل ةتنتخب الهند هيئة دستورية مسؤول

  . )٣(ة في الهند وذلك بعد انتهاء الحرب ندي من الجاليات والطوائف الرئيسباتفاق قادة الرأي اله

على ان يتم توقيع معاهدة تتفاوض بشأنها حكومة صاحب  بسونصت مقترحات آر

الجاللة مع الهيئة المكلفة بوضع الدستور بشرط ان تغطي هذه المعاهدة آافة االمور التي تؤمن 

حسب تعهدات  –النقل الكامل للسلطة من بريطانيا الى الهند مع حماية حقوق االقليات الدينية 

تتحمل مسؤولية ادارة وتوجيه الدفاع الهندي اما  التي )٤(حكومة صاحب الجاللة  مسبقة من قبل

              مسؤولية تنظيم الثروات المادية للهند فتكون من مسؤولية حكومة الهند بالتعاون مع شعب 

  . )٥(الهند 

دقيقة وان وناشد آربس الزعماء الهنود لقبول مشروعه خاصة وان مقترحاته محدودة 

آان لها ان تالقي الرفض من زعماء الرأي العام الهندي فلن يكون هناك ال الوقت وال الفرصة 

كون ضربة موجهة الصدقاء الهند في تهذه المسألة الى ما بعد الحرب وسالعادة النظر في 

  . )٦(جميع انحاء العالم  

                                                            
    Hector Bolitho , OP . cit ., P . 126      ؛                ٣٣٠، ص  المصدر السابقعطا بكري ،  )١(
  . ٢٥٨الدين بيرزاده ، المصدر السابق ، ص  شريف )٢(

(3) Lawrence Ziring , OP . cit . , P . 28 . 
  . ٦١محمود شاآر ، التاريخ االسالمي التاريخ المعاصر ، المصدر السابق ، ص  )٤(
  . ٦٢المصدر نفسه ، ص  )٥(
  . ١٦٤اشتياق حسين قريش ، المصدر السابق ، ص  )٦(
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زب فقد رفض ح بس عدم الرضااالحزاب في الهند من مقترحات آر آان موقف جميع

ان حصول المسلمين على باآستان "بس وصرح احد قادته المؤتمر الوطني الهندي عرض آر

مية فقد اعلنت اللجنة وآذلك حزب الرابطة االسال ، )١(" يمر عبر الثمن وهو الحرب االهلية 

  -:  ) ٢( التيةا رفض المقترحات لالسباب ١٩٤٢نيسان  ١١ا بقرارها في العامة له

  .ال يستطيع المسلمون العيش في اتحاد هندي آأقلية  – ١

ان الرابطة تريد ان تكون هناك هيئتين لوضع الدستور وليس هيئة واحدة وذلك  – ٢

اليمان الرابطة بقيام باآستان ، آما ان الطريقة التي تنتخب فيها هيئة وضع الدستور 

خالل هيئات مستقلة قد هي غير مفيدة للمسلمين الن حقهم في انتخاب ممثليهم من 

  .اخذ منهم 

عدم الضم الى االقاليم التي تم تشكيلها من وقت الخر الجل اهداف ادارية  لقد منح – ٣

  .غير منطقي  وبأساس 

  .ام ال يم هي التي يجب ان تقرر االتحاد ان رؤية الرابطة االسالمية لالقال – ٤

االتفاق على بنود المعاهدة ما سيحصل في حالة عدم  لم تشر مقترحات آربس الى – ٥

  .المقترحة بين السلطة واالتحاد 

مطلق وفي نهاية قرار الرابطة االسالمية  اآدت على انه ما لم يتم القبول وبشكل 

وما لم يتم منح المسلمين  ، ١٩٤٠آذار  ٢٣في قرار الهور في  بمشروع باآستان آما هو معلن

                                                            
  . ٤٢هالني ، المصدر السابق ، ص سال هيالن محسن نقالً  عن آاظم )١(

Sarvepalli Gopal , OP. cit ., P. 279. 
 . ١٦٧اشتياق حسين قريش ، المصدر السابق ، ص )٢(
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قبول اي اقتراح او خطة  ةفلن يكون ممكناً  بالنسبة للرابطة االسالمي ،الحق في تقرير المصير

  . )١( فيما يتعلق بالمستقبل

واعرب محمد علي جناح عن رأيه في مقترحات آربس بانها ستبقي المسلمين تحت 

بس هو عدم سبب آخر لرفض الرابطة مقترحات آروهناك  )٢( هاالسيطرة الهندوسية بعد تنفيذ

مع الرابطة ال يتضمن  مفاوضاتالباسم باآستان ، واصبحت آل  تصريح رسمياصداره اي 

  . )٣(من اساسه  اً اسالمية يكون مرفوض تكوين دولة 

 اً جد مخلصينلقد آنا " للشعب الهندي قال فيه  شل آربس في مهمته اذاع خطاببعد ف

وآان رائدنا االخالص وليس هناك في الهند رجل مسؤول قد شك في اخالصنا ، ساعينا في م

لهدفنا االساسي اال وهو الحرية التامة ، ولكن الخطر المباشر هو الذي يهمنا االن قبل آل شيء 

، لهذا يجب ان نترك جانبا مباحثات الشهر الماضي في الوقت الذي نكرس آافة جهودنا للدفاع 

 .)٥(نيسان  ١٢وغادر آربس دلهي في ) ٤(" عن بالد الهند 

 آيار ٢حزب المؤتمر في  في دورة ) ٦(باالتشاري  اعلنوعلى اثر فشل مقترحات آربس 

صوتاً   ١٥ضد  صوت ١٢٠قرار باغلبية الض المؤتمر فربحق المسلمين باالنفصال ،  ١٩٤٢

او السماح لها باالنفصال عن الوحدة  مهد بمنح الحرية الي حكومةواآد ان اي مشروع ي

                                                            
  . ١٦٨، ص  نفسهالمصدر  )١(

(2)Lowrece Ziring , OP . cit ., P . 29  
  . ١٩٠ – ١٨٩عبد المنعم النمر ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ٣٣٠عطا بكري ، المصدر السابق ، ص  )٤(
  . ٣٠ب دروزيل ، المصدر السابق ، . ج  )٥(
مر له عالقة وثيقة تشاآر افتاري راجا جو عضو اللجنة العاملة لعموم الهند في حزب المؤت - : باالتشاري  )٦(

ن تابالهند بعد مونتاس وحاآم عام رغاندي احد قادة حزب المؤتمر ورئيس وزراء مد ابن زوج تهبغاندي ، وابن
  . ٦٣التاريخ المعاصر ، المصدر السابق ، ص التاريخ االسالمي و، محمود شاآر ، 
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 ً ً  بالغا  ،وان المؤتمر ال يوافق على النظر باي اقتراح من هذا النوع ،واالتحاد سيضر ضررا

  . )١( المؤتمر ذلك فقد استقال باالتشاري من حزبونتيجة ل

وقد عرض باالتشاري مقترحاته على محمد علي جناح الذي بدوره عرضها على 

حات النها لم تأت بصفة رسمية من آانت النتيجة رفض الرابطة للمقتراالسالمية والرابطة 

بذره مشوهه  ح مقترحات باالتشاري بانها ظلووصف محمد علي جنا )٢(حزب المؤتمر

  . ) ٣(ومبتوره لباآستان قد نخرها السوس 

ً وخاصة بعد عدم توصله الى  الهند والوضع فيها يزداد سوء بسستافورد آرمغادره بعد 

اننا سننتظر ما " اتفاق مع معظم االحزاب هناك ، في هذه الظروف خاطب غاندي اتباعه قائالً  

يفعله نائب الملك بعد هذا القرار ، ولكني اقول لكم ان االمر بيدآم اوالً  فتصرفوا منذ االن 

  .  ) ٤( "حتماً   ان ويقين يكونقده االنسان من ايمفيما يعت اً تصرف االحرار تكونوا احرار

وقررت  ١٩٤٢آب  ٨عقدت اللجنة العاملة للمؤتمر الوطني اجتماعاً  لها في بومباي في 

) ارحلوا عن الهند ( فيه مطالبة بريطانيا باعالنها استقالل الهند التام ورفع حزب المؤتمر شعار 

دي الى استئناف حملة وفي حال رفض الحكومة البريطانية ضمان استقالل الهند سوف يؤ

العصيان المدني على شرط ان يسود تلك الحرآة مبدأ الالعنف وان تكون تحت امرة غاندي 

اما " وخالل اجتماع بومباي خاطب غاندي الجمهور باللغتين االنكليزية والهندوستانية 

 االتبحملة اعتق طات البريطانية على هذا القراروردت السل "االستقالل الوطني او الموت 

  .) ٥(عشرات غيرهما وزب المؤتمر فاعتقل غاندي ونهرو أعضاء من ح واسعه في 

                                                            
  . ١٩٠عبد المنعم النمر ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١٢٢حسن عزت ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٢٦٦شريف الدين بيرزادة ، المصدر السابق ، ص  )٣(

(4)Ranjee Hshattani , OP. cit . , P. 187                       .   ٢٠٧لويس فيشر ، المصدر السابق ،  
  . ٤١١، راجندرا براساد ، المصدر السابق ، ص  ١٠٠فؤاد محمد شبل ، المصدر السابق ، ص  )٥(
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محمد علي جناح حرآة ارحلوا عن الهند انما تهدف الى اقامة  وفي غضون ذلك عّد

لمين ـضاف محمد علي جناح ان المسا، و ١٩٣٩حكومة هندوسية تظلم المسلمين آما فعلت عام 

ه قررت ـوعلي) ١("  هميبأيدفرون قبرهم ـيح" هذه الحرآة فانما ندوس في ـاذا اشترآوا مع اله

  ه ـت نفسـيان المدني وحذرت في الوقـندوس في العصـارآة مع الهـالمية عدم المشـالرابطة االس

حزب المؤتمر من استغالل هذه الحرآة لضرب المسلمين مما يؤدي الى نتائج خطيرة ومشاآل 

عيم المنبوذين وحزب ك امتنع عن االشتراك في الحملة زآذل) ٢( .ال يمكن السيطرة عليها

  .) ٣(ة الوطنية الهندية والحزب الشيوعي الهندي يمعاالحرار والج

ً   ١٩٤٢آب  ٩وفي  اني شديد االسف الن " قال محمد علي جناح عن الحرآة ايضا

ً  برغم  ً  واطالقه اشد حرآات الحشود خطرا التحذيرات حزب المؤتمر قد اعلن الحرب اخيرا

  . )٥(في لحظة حرجة وحرب اهلية ضروس )٤("العديدة من مختلف االحزاب 

تي عاشها المسلمون موقف محمد علي جناح هذا يعود لاليام العصيبة الان من الواضح 

وعانوا ما عانوه من ظلم وتهميش )  ١٩٣٩ – ١٩٣٧( مر تحزب المؤ آبان حكم وزارات

في  ئهب الى ابناألمسلمين بمثابة نصيحة من اكان نصحه طمس هويتهم االسالمية فاضافة الى 

عدم تكرار الخطأ مرة اخرى وعدم الخضوع لظلم الهندوس فكان الحياد وعدم التدخل مثلما قال 

محمد علي جناح هو االفضل للمسلمين فما فائدة مساندة الهندوس ضد بريطانيا اذ سرعان ما 

  .بزعمائها في السجن  وألقتلوا عن الهند تصدت بريطانيا لحرآة ارح

                                                            
ي اجتماع في مدينة وفي صباح اليوم التالي اعتقلت آاستورباي زوجة غاندي آونها ارادت ان تخطب ف )١(

  . ٢٠٧بومباي ، لويس فيشر ، المصدر السابق ، ص 
  . ١٧٩اشتياق حسين قريش ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ١٧٨راجع المصدر نفسه ، ص  )٣(
  . ٢٧٦ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٤(
  . ١٧٩اشتياق حسين قريش ، المصدر السابق ، ص  )٥(
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، لتنظيم الرابطة ) ١(استغل محمد علي جناح فرصة غياب حزب المؤتمر عن السياسة 

االسالمية لمرحلة ما بعد الحرب لجعل دولة باآستان الدولة المستقلة آثمن الي تعاون مع 

المدن ، وزار محمد وتحقيقاً  لذلك قام محمد علي جناح بفتح فروع للرابطة في   )٢(البريطانيين 

ى ـفرع الرابطة االسالمية في بلوشستان وخطب في الجلسة االول ١٩٤٣تموز  ٣علي جناح في 

متناثرة وغير  الً نوا آتفي غضون سنوات قليلة جعلنا مسلمي الهند أمة ، بعد ان آا" قائالً  

اليات ذات تهم الرابطة االسالمية ، واالن لدينا وزراء مسلمون في آل الومنتظمين فجمع

ام ، وطلب محمد علي جناح من مسلمي بلوشستان ان يسيروا في خط ساالغلبية المسلمة حتى آ

  .) ٣(" واحد مع امتهم وان يستعدوا ويضموا صفوفهم مع الواليات االخرى 

لمحمد  اهدي وفي الجلسة الثانية لمؤتمر رابطة بلوشستان التي عقدت في اليوم التالي

ً  عن االسالم وعند ي علي جناح سيف تاريخ وان هذا السيف قد شارك في عدة معارك دفاعا

رواحنا ال اعرف انه عندما يحين الوقت سنضحي با" سارفعه فقط للدفاع " قال  له تقديم السيف

ً  فلن ننتصر في معرآة الحياة اريدآم ان تموتوا هباء المهم  ،ً طالما ان االمة ضعيفة اقتصاديا

سيكون عدوآم و غلبون علىانكم جميعاً  اجتمعتم تحت راية الرابطة فستهو العمل والتجارة ، لو 

  .) ٤(الهند  ذلك مصدر القوة الحقيقية لكل مسلمي

  

                                                            
  .٤٣آاظم هيالن محسن السهالني ، المصدر السابق ، ص  )١(
عصام عبد الغفور عبد الرزاق النعيمي ، الحروب الكشيميرية واثرها في العالقات الهندية الباآستانية         )٢(

رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية ، الجامعة )  ١٩٧٢ – ١٩٤٧( 
  .٢٣، ص  ٢٠٠٦رية ، بغداد ، المستنص

(3)Jamil Ahmad, OP. cit .,P. 517 – 518 ; Sarfaraz Hussain Mirza , OP. cit . , P.50 . 
(4)Ibid , P . 518 . 
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تعرض محمد علي جناح لمحاولة اغتيال على يد محمد رفيق من  ١٩٤٣تموز  ٢٦وفي 

دخول محمد رفيق  عندر محمد علي جناح تفاصيل الحادث ويروي سكرتي) ١(جماعة الخاآسار 

ح في اثناء سؤال السكرتير خرج محمد علي جناح من غرفته علي جنا محمدلمكتب سكرتارية 

الى غرفة السكرتير وفاجأه بمحاولة طعنه في عنقه اال انه لم يحدث سوى جروح في وجه جناح 

ً  ان وبعد  ذلك وصلت الشرطة واعتقلت الشاب وفي اثناء اعتقاله قال دعوني لست مأجورا

    شيخي يأمرني بقتله وقد حكم على الشاب بالسجن خمس سنوات لمحاولته قتل محمد علي 

  .) ٢(جناح 

ً  وجيد " وبعد الحادث صرح محمد علي جناح قائالً   ً  خطيرا رغم انه آان هجوما

التنظيم ولكن بمشيئة اهللا لم يلحق بي اي جرح خطير ال اريد ان اقول شيء االن ولكنني اناشد 

يؤسفني ان هذا الهجوم الجبان . المسلمين ان يبقوا هادئين ولنحمد اهللا جميعاً  على معجزة النجاة 

  .) ٣( " ه شخص مسلم قام ب

هم هذا الحادث في تقريب المسلمين اآثر من محمد علي جناح وزاد من قوة سالقد 

ً  هللا على نجاة واحتفل المسلم ١٩٤٣آب  ١٣ة ، وفي الرابطة االسالمي ن في آل الهند شكرا

                                                            
هديد محمد علي جناح من قبل هذه الجماعة وارسلت له رسائل تتهمه بالخيانة النه لم يضم الرابطة ت تّم )١(

رسالة تهديد بالقتل  ٥٠في جبهة موحدة ضد االنكليز ووصلت محمد علي جناح االسالمية الى حزب المؤتمر 
لو ان هدفك النهائي هو الباآستان ( آتب احد زعماء الخكسار الى محمد علي جناح  ١٩٤٣حزيران  ٢٧وفي 

ف فحباً  باهللا توصل الى حل وسط مع غاندي فنطلب منك فوراً  ان تقابل غاندي في السجن واال فاننا سنجاز
  ؛) بحياتنا ونجعلك هدفاً  لرصاصنا 

Hector Bolitho , OP .cit ., P . 131 . 
  . ٦٨حقائق عن باآستان ، المصدر السابق ، ص ، محمد حسن االعظمي  )٢(

Roger D . Long , Dear Mr. Jinnah selected correspo ndence and speeches of liaquat 
A D . Khan 1937 – 1947 , OX ford , 2004 , P. 165 . 
(3) Jamil Ahmad , OP . cit ., P . 524 . 
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وفي الوقت نفسه لم تثن محاولة االغتيال محمد علي جناح من مواصلة ) ١( جناح محمد علي

  .سير في نهجه السياسي ال

 اثناء يءالهند خاصة الوضع االقتصادي الس ت الظروف الصعبة التي تمر بهارافق

ة وآانت تلك الكارثة في البنغال مجاعشهدت الهند اعظم  اذحرب مع الظروف البيئية الصعبة ال

التي راح ضحيتها مليون ونصف المليون من البشر وشردت تلك المجاعة اآثر من اربعة 

ومئات االلوف من البشر في آلكتا وضواحيها نتيجة ) ٢(اليين ونصف شخص من اماآنهم م

المجاعة ، وجرت مناقشات في مجلس العموم ومجلس اللوردات ، واتهم محمد علي جناح 

االهمال والتقصير بالواجب الن حكومة الهند باضافة الى اعضاء مسلمين اخرين حكومة الهند 

آانت تهدد منطقة البنغال فكان يجب عليها اتخاذ التدابير  هاالمجاعة وانآانت تعلم بحلول هذه 

  .) ٣(السريعة لمنع وقوع مثل هذه الكارثة 

  ١٩٤٣تشرين االول  ٢٠ونتيجة لذلك فقد ناشد محمد علي جناح ويفل الذي حل في 

ً  للملك في الهند محل لي م بها حكومة لو بمساعدة شعب البنغال بكل الموارد التي تتحكنغثنائبا

الدارة البريطانية في لحقيقة المجاعة هو لطخة عار  عن الهند ، ويقول تشرشل ان عدم الكالم

  .) ٤(الهند ويجب ان تمحى من دون تأخير 

بالرغم من خطابات محمد علي عن واقع المجاعة الرهيب في البنغال اال ان ويفل اخذ 

في ذلك الوقت وذلك يعود الى ظروف  يتردد في موقفه في اجراء اي تعديل للوضع الحالي

                                                            
  . ٦٨باآستان ، المصدر السابق ، ص عن حقائق ، محمد حسن االعظمي  )١(

Ibid , P . 518 . 
  . ١٧٢ – ١٧١ميشال برشير ، المصدر السابق ، ص  )٢(
 ٣٥٤وزارة الخارجية ، المرقم  ، تقرير القنصلية العراقية في آراجي الى ٣١١/  ٤٩٤٣و ، الملفة . ك. د )٣(
  . ٣، ص  ٢، و  ١٩٤٤آانون الثاني  ١والمؤرخ في  ١١٤٤٢/ ٦٠٠/
  . ٢٩٦ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٤(



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]  

 @†äa@¿@ïbîÛa@bäu@ïÜÇ@†àª@Âb’ãQYTP@–@QYTV  

 

 

  ١٣٠    
 

يرى فكان الحرب الصعبة خاصة بعد اقتناعه باطالة الحرب مع اليابانيين الآثر من سنة 

  .) ١(حساب اخر أي بضرورة استغالل موقع الهند الجغرافي ولو على 

جمعيات  ةدة البنغال فقد شكلت عدلم يبق للهند اال االعتماد على نفسها في التحرك لمساع

  .) ٢(قوم على عاتقها انشاء مطاعم تقدم الطعام مجاناً  للسكان ت

بداية آانون  محمد علي جناح قبيل عقد اجتماع الرابطة االسالمية في آراتشيلقد صرح 

من الهيمنة ومن الحصول على االستقالل وحكم الهندوسية  اذ تمكن الكونغرس واآثريته"  االول

المعاملة من قبل  بأقسىك اال اقلية  تهضم حقوقهم ويعاملون البالد فان المسلمين سيكونون بال ش

  .) ٣(" حاآمهم الهندوسي 

وتقوية  آان محمد علي جناح يرغب في زيادة االلتفاف حوله وحول الرابطة االسالمية

  .حالهم في حالة سيطرة حزب المؤتمر على الحكم  شعبيتها ويذآرهم بما سيصير اليه

للرابطة  ًاعام ًاعلي خان سكرتير انتقجرى انتخاب لي ١٩٤٣آانون االول  ٢٦وفي 

ت التي االسالمية في الجلسة االولى الجتماع آراتشي وقد اثنى محمد علي جناح على الخدما

وبعد انعقاد الجلسة انتخب محمد علي جناح رئيساً  للرابطة .) ٤(ت للرابطة االسالمية انققدمها لي

ان الرابطة االسالمية قامت " وسط احتفاالت آبيرة وخطب محمد علي جناح باالجتماع قائالً  . 
                                                            

  . . ١٧٢ميشال برشير ، المصدر السابق ، ص  )١(
  - : وقد تبرع من اجل انشاء هذه المطاعم آل من  )٢(

  روبيهالف عشرين       الملك عبد العزيز بن سعود  -١
 ةروبي آالفعشرة           حكومة الصين  -٢
 ف روبيةخمسة اال          محمد علي جناح -٣
 روبية آلف مائة         حكومة ايرلنده الحرة -٤

 ٣٥٤، تقرير القنصلية العراقية في آراجي الى وزارة الخارجية ، المرقم  ٣١١/  ٤٩٤٣و ، الملفة . ك. د
 . ٧، ص  ٣و ،  ١٩٤٤آانون الثاني  ١والمؤرخ في  ١١٤٤٢/ ٦٠٠/
، تقرير القنصلية العراقية في آراجي الى وزارة الخارجية ، المرقم  ٣١١/  ٤٩٤٣و ، الملفة . ك. د )٣(

  . ٦، ص  ٣، و  ١٩٤٤آانون الثاني  ٣١والمؤرخ في ٦٠٠/ ٢٣٦/٢٢٦
(4) Jamil Ahmad , OP . cit ., P . 524 ;                                              ٢نفسه ، ص المصدر  
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خالل السنوات السبع االخيرة باعمال جيدة برهنت فيها للعالم ان مسلمي الهند امة واحدة 

  .) ١(مستقلة  وبامكانهم تأسيس امة 

عن وفي سبيل تشكيل الدولة الجديدة  مد علي جناح الصعوبات التي تواجههمح شرح

وخطواتنا التي يجب ان نخطوها " الطرق التي يجب على المسلمين اتباعها والعمل بها قائالً  

" آافة انحاء الهند المسلمة بالمستقبل هي تنظيم الحياة االقتصادية والسياسية ونشر التعليم في 

تحكمها  يةمحمد علي جناح في خطابه موقف البريطانيين من قضية باآستان وآيف واوضح

ً  ان  ديدة على مسرح الحكومة البريطانية تمثل روايات عبالسياسة على ارض الهند قائال

قيام السياسة الهندية فانها تقول لمسلمي الهند انه ال يوجد لدى الحكومة البريطانية اي مانع في 

والهندوس هم الذين يعارضون قضيتكم وتقول للهندوس ال يوجد اي مانع لدى  باآستان ، دولة

حكومة صاحب الجاللة لمنح الهند استقاللها التام والمسلمون هم الذين يعارضون قضية 

  . )٢(االستقالل فبهذه الصورة تحكم البالد من قبلهم 

لمين على مختلف من الذي جعل المسهاية خطابه واخيراً  تساءل محمد علي جناح في ن

  . )٣(طبقاتهم في الهند متحدين ؟ فكان جوابه االسالم 

ان خطاب محمد علي جناح شامل لما يعانيه في سبيل الوصول الى بناء دولة باآستان 

واالسلوب البريطاني في التعامل مع المسألة الهندية بصورة ذات وجهين ، والفقرة االخيرة من 

 تالف انتماءاتهم العرقية والطائفيةعلى اخ ن المسلمينمحمد علي جناح بين فيها ا خطاب

  .ان االنتماءات المختلفة تزول تحت رايته ن الن االسالم هو دينهم وووالقومية ولهجاتهم متحد

  

                                                            
، تقرير القنصلية الملكية العراقية العامة بومبي الى وزارة الخارجية ،  ٣١١/  ٤٩٤٣و ، الملفة . ك. د )١(

  . ٤، ص  ٧، و  ١٩٤٤آانون الثاني  ٣١والمؤرخ في  ٢٢٦/٦٠٠/ ٢٣٦المرقم 
  .  ٥ - ٤، ص المصدر نفسه  )٢(

(3) Jamil Ahmad , op.Cit. P. 574 .                                                                      
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  :  )١(ونتج عن اجتماع الرابطة االسالمية مجموعة من القرارات هي 

ً  لعدم اهتمام الحكومة  – ١ البريطانية في قضية المسلمين ومطالبهم بمنحهم باآستان نظرا

اضافة الى موقف الهندوس وقصر نظرهم من جهة اخرى لذلك يجب على المسلمين في آافة 

)  ٧ – ٥( أنحاء الهند تقديم تضحيات آبيرة ، من اجل هذا قد تم تشكيل لجنة مكونة من 

  . لمسلمين بمطاليبهم اشخاص يعينون من قبل محمد علي جناح مهمتهم توعية ا

  .لتنظيم الحياة االقتصادية للمسلمين عن طريق احد الممولين المسلمين  وضع منهاج  - ٢

  .ومنع اعادة حكم ايطاليا لها عند انتهاء الحرب  مال افريقيامنح االستقالل لدول شالمطالبة ب – ٣

  .تحديد أسعار المواد الغذائية  – ٤

م الرابطة االسالمية بالحياة االقتصادية والسياسية لمسلمي ان البنود السابقة عكست اهتما

الهند ولم تقتصر عليهم فقط ، بل شملت اهتمامها بالمسلمين خارج الهند وتطالب بعدم عودتهم 

  .للحكم االجنبي 

في إطار سعي محمد علي جناح لجمع المسلمين حوله وحول الرابطة االسالمية فقد قال 

بعد ان اآد على تصميم  ١٩٤٤شباط  ٢بة مسلمي بومباي في آلمة في اجتماع اتحاد طل

المسلمين على تحقيق هدفهم وهو باآستان ناشد جناح شباب المسلمين ان يبذلوا قصارى جهدهم 

لبناء االعمدة التي ستقوم عليها باآستان ، ان االعمدة هي االرتقاءات التعليمية واالقتصادية 

ا الشعب لالعمدة الثالث االولى يجب ان يكون لها االولوية واالجتماعية والسياسية وفي بناء هذ

المواظبة هي المفاتيح وقبل التعامل مع المشكلة السياسية يجب ان يكون العمل الشاق والصنعة 

  . )٢(لشباب المسلمين في مهمتهم المستقبلية 

                                                            
 ٢٣٦، تقرير القنصلية العراقية العامة بومبي الى وزارة الخارجية ، المرقم  ٣١١/  ٤٩٤٣و ، الملفة . ك. د) ١(
  . ٦، ص  ٣، و  ١٩٤٤آانون الثاني  ٣١والمؤرخ في  ٢٢٦/٦٠٠/

(2) Jamil Ahmad , op. Cit. , P.576 .                                                                   
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               نبه محمد علي جناح الى ان شريحة الشباب هي شريحة مهمة في المجتمع

االعتماد عليهم ونصحهم النهم هم ارآان الدولة من خالل اهتمامهم بالتعليم والعمل  يجبلذا 

  . التجاري 

في خطب محمد علي جناح في جمعية المستخدمين المسلمين  ١٩٤٤شباط  ٢٧وفي 

 دلهي ونصحهم ان يستمروا بالضغط على الحكومة الى ان تعود الى وعيها حديدسكك دائرة 

واذا لم تعد الحكومة الى رشدها فانها ستدمر نفسها ، وذآر ان في آل وزارة في الحكومة هنالك 

ً ظلم ً واقع ا على المسلمين ، نحن نبذل جهدنا لمساعدتكم ، نحن نهاجم الحكومة في البرلمان  ا

زعيم الرابطة وفي مجلس الدولة ، انا باعتباري القائد وليقانت علي خان باعتباره نائب 

روبية  ١,٠٠١ه لرفع الظلم عن المسلمين وقدمت الجمعية مبلغ فعلنشيئا لم  نتركاالسالمية لم 

  . )١(لته ان يصرفه على ما يريد الى محمد علي جناح وخّو

المسلمين باستمرار الضغط على الحكومة وهو بدوره وآان محمد علي جناح يحث 

حصول على حقوق ال لغرضان يمارس ذلك الضغط من خالل انتقادات آثيرة في البرلم

عقد االجتماع التبرع لمحمد علي جناح وهي سابقة لم نألف مثلها من قبل  اثناءالمسلمين وجرى 

وهذا يدل على ان الرابطة آانت تعاني من أزمة مالية في التمويل ، ويدل في الوقت نفسه على 

  .مدى وعي الجمهور المسلم الى ضرورة دعم الرابطة مادياً  

  

  

  

  

  
                                                            

(1) Ibid , P.580 ; Zarfaraz Hussian Miraz , OP. cit ., P. 61 .                                                                   
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@ @

Éia‹Ûa@szj¾a@ @

@bäu@pbq…bª–@@ý@Š·ûßë@ð†ãbËQYTT@–@QYTU@ @

ر لم تستم الوطني الهندي ان الخالفات بين حزب الرابطة االسالمية وحزب المؤتمر

وا عن الهند في تحقيق اهدافها ، واعتقال غاندي بعدها عام طويالً  وخاصة بعد فشل حرآة ارحل

أعداد طلب من السلطات البريطانية ان تزوده ب، وفي اثناء وجود غاندي في السجن  ١٩٤٢

 وفي احد اعداد هذه الجريدة دعىجريدة الفجر التي آانت تكتب مقاالت الرابطة االسالمية ، 

من السلطات البريطانية ان تسمح غاندي ، وطلب فوافق  هللتباحث مع غاندي محمد علي جناح

  . )١(بزيارته في سجنه اذا اراد ذلك  لمحمد علي جناح

المفاوضات بينه وبين ء آانت هذه الرسالة في جريدة الفجر هي دعوة من جناح لبد

د دون في الهن حل للمشكلة االسالمية  غاندي آان أمله فيها توحيد وجهات النظر والوصول الى

  .عيمي الهند الى اتفاق اراقة دماء خاصة عند وصول ز

وآان  ١٩٤٤ايلول  ٢٧لغاية ت ايلول واستمر ٩غاندي في  –بدأت محادثات جناح 

محاولة لبحث أسس النزاع بين المؤتمر بوصفها اري له دور آبير في اقناع غاندي شتباال

  . )٢(والرابطة االسالمية  يالوطني الهند

وقد بدأت هذه المباحثات بسؤال غاندي لمحمد علي جناح عن آلمة باآستان وعدم 

انستان وآشمير والسند معنى البنجاب وافغوهل هي تحمل  ١٩٤٠ورودها في قرار الهور عام 

                                                            
(1) Gover Nment of India , The Collected Works of Mahatma Gandhi , Lxxxv , 
October 11 – 1941 – March 31 , 1942 , Ahmed , 1949 , P.412.                                                              

  .٦٥التاريخ المعاصر ، المصدر السابق ، صالتاريخ االسالمي ور ، محمود شاآ )٢(
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وبلوشستان والتي اخذت الحروف االولى منها لتشكيل الكلمة فيرد عليه محمد علي جناح بالرغم 

  . )١(ن هذه الكلمة أصبحت مماثلة للقرار ا الامن خلو قرار الهور من آلمة باآستان 

اال  ؟ ة اسالميةوحد هل هي ؟عنها غاندي ما هو هدف باآستان  والنقطة الثانية التي سأل

  . )٢( رد عليها محمد علي جناح ووصفها بانها سؤال خبيثان هذه النقطة لم ي

عن ما  ١٩٤٤أيلول  ٥والنقطة الثالثة التي أثارها غاندي سؤاله لمحمد علي جناح في 

ي هو الفرق بين المسلم الهندي وغير المسلم اذا لم يكن الدين يميزه فقط ؟ عن المسلم الترآ

 بقوله ان المسلمين الهنود هم امة وحدهم ١٩٤٤أيلول  ١٧فيرد محمد علي جناح في . والعربي 

، نحن نتمسك بالقول بأن الهندوس والمسلمين يشكلون امتين وفق اي تعريف لالمة ، نحن امة 

متميزة ومتحضرة ولنا لغة وآداب وفن وزراعة وقوانين ذات حضارة متكونة من مئة مليون 

ادات وأخالقيات وباختصار نحن لدينا نظراتنا الخارجية في الحياة ونحن بكل معايير شرعية وع

  . )٣(القانون الدولي أمة 

جناح يطلب فيها ايجاد صيغة محمد علي بعث غاندي برسالة الى  ١٩٤٤أيلول  ٢٤وفي 

وغيرها من معاهدة لالنفصال على ان تبقى الخارجية والدفاع والداخلية والمواصالت والتجارة 

وضع الدستور ناح بان هناك هيئة ستشكلها باآستان لاالمور المشترآة بيننا فيرد محمد علي ج

مماثلة عند القبول بمبدأ  اً او امور اً يمكن ان يكون ثمنه دفاع هي التي تعالج ذلك ويقول له انه ال

غاندي هل ستشكل ويتساءل  )٤(سيادة  دولتان منفصلتان مستقلتان وذاتا باآستان وهندوستان

الوحدات المكونة في المنطقتين دوالً  مستقلة فيرد عليه محمد علي جناح بأنها ستكون وحدات 

                                                            
  ؛ ٢٥١، المصدر السابق ، صشريف الدين بيرزاده  )١(

P. Hardy , The Muslims of British India , Cambridge at the University Press , 1972 , 
P. 274. 

  .٢٥١شريف الدين بيرزادة ، المصدر السابق ، ص )٢(
  ؛ ١٩٨ن قريش ، المصدر السابق ، ص ق حسيااشتي )٣(

Sh. Mohd Ahmad , Pakistan Anation , Lahore , 1941 , P. 37. 
  . ٢٥١شريف الدين بيرزادة ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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باآستان ، ويتساءل غاندي مرة اخرى عن آيفية تخطيط المناطق هل ستكون خالل الحكم 

ذ بتنفي ءالبريطاني ويرد عليه محمد علي جناح بمجرد القبول بمبادئ قرار الهور يتم البد

التخطيط ويرد غاندي بسؤال محمد علي جناح عن وضع الدول الجديدة هل ستستفيد من الناحية 

المادية من تقسيمها الى اجزاء صغيرة او انها ستكون مجموعة من الدول الفقيرة  او غيرالمادية 

 ويرد محمد علي جناح؟ وتصبح في نفس الوقت تهديداً  لنفسها وخطراً  على بقية اجزاء الهند 

  .) ١( ران هذه االمور آلها ال تتصل بصلة بقرار الهو

اً  جديداً  للمفاوضات فطالب بوقف المناقشات حول فس الرسالة قدم غاندي تحريفوفي ن

ي قبيل بداية المفاوضات دنآان قد اعلنها غا) ٢(قرار الهور ، وقدم بدالً  من ذلك خمسة شروط 

   -: ) ٣(وهي 

 ةالمؤتمر في تشكيل الحكومة المؤقتة على مطاليب حزب وافقة الرابطة االسالميم - ١

  .مدة انتقال السلطة  اثناء

ة عن طريق حديد المناطق ذات االآثرية المسلمبعد انتهاء الحرب تعين لجنة لت - ٢

ندوستان والى ذي يقرر انضمام هذه المناطق الى هاجراء استفتاء عام وهو ال

 .باآستان 

 .قبل اجراء االستفتاء  هيحق لكال الفريقين طرح مبادئ - ٣

 .عند االنفصال تعقد اتفاقيات بين الدولة الجديدة وهندوستان للدفاع والمواصالت  - ٤

ان تكون عملية نقل السكان بصورة اختيارية وحسب رغبة السكان بالعيش باحدى  - ٥

  .الدولتين 

                                                            
  .٢٥٢، ص نفسهالمصدر  )١(
  .١٩٩اشتياق حسين قريش ، المصدر السابق ، ص )٢(
، آتاب القنصلية الملكية العراقية آراتشي الى وزارة الخارجية ، المرقم  ٣١١/  ٤٩٤٣و ، الملفة . ك. د )٣(

  . ٣٨، ص  ١١، و  ١٩٤٤أيلول   ٧والمؤرخ في  ٧٧٢٥/  ٢٢٦/٦٠٠/ ٥٥٥
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التقسيم فسيتم االتفاق على االخرى التي اثارها غاندي لو آان التصويت لصالح  النقطة

تلك المناطق ستشكل دولة منفصلة باسرع ما يمكن بعد تحرير الهند من السيطرة البريطانية ان 

ولذلك يمكن ان تتشكل دولتين ذات سيادة رد عليه محمد علي جناح حسب قرار الهور فان آل 

ومة او سلطة هذه القضايا التي هي اساس آل دولة ال يمكن ان تكون من صالحية اي حك

وتساءل غاندي عن وضع المسلمين الخاضعين لسلطة االمراء فيجيبه محمد علي ) .١(مرآزية 

ان قرار الهور يتناول فقط الهند البريطانية وان السؤال يكون بعيداً  ١٩٤٤ايلول  ٢٦في جناح 

قليات عما شمله قرار الهور ثم يتساءل غاندي عن وضع االقليات وما معنى االقليات وقلت اال

  .) ٢(الدولتين تاك شروطاً  لحماية االقليات في آلالمقبول بها وتضمنت آذل

محمد علي وبعد هذه السلسلة من المحادثات نراها تتوقف ولم توِد الى نتيجة وصرح 

 Londonفي مقابلة مع صحيفة نيوزآرونكل اللندنية  ١٩٤٤تشرين االول عام  ٦في جناح 

News Chronicle العرض الذي قدم لنا هو اهانة لذآاءنا وهناك طريقة عملية قوله ان ب

االسالمية وهي تقسيم الهند الى جزئين مستقلين وهما  –وواقعية وحيدة لحل الخالفات الهندوسية 

ستان والسند ية الحدود الشمالية الغربية وبلوشباآستان وهندوستان واالعتراف بكل من وال

ذات سيادة آما هي االن ، وان يثق احدانا باالخر  لمسلمينلوالبنجاب والبنغال وآسام آاراضي 

في اعطاء معاملة متساوية لالقليات الهندوسية في باآستان واالقليات المسلمة في هندوستان نحن 

  .) ٣( و وثقوا بنامليون مسلم لهم ل ٢٥عدون الن نثق بتسليم مست

ور فسيحل الخراب في آل وصرح غاندي بعد انتهاء المفاوضات في حالة تنفيذ قرار اله

الهند يجب اوالً  الحصول على استقالل الهند حتى لو ان الغالبية المسلمة تتمنى االستمرار 

                                                            
(1) Hector Bolitho , op. Cit. , P. 137 .                                                                     

، آاظم هيالن محسن  ٦٥التاريخ المعاصر ، المصدر السابق ـ صالتاريخ االسالمي ومحمود شاآر ،  )٢(
  .Allen Hayes Merriam , OP.cit., P. 105؛                          ٣٤السهالني ، المصدر السابق ـ ص

(3) Hector Bolitho , op. Cit. P. 138 .                             نقالً  عن                                                               
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ووصف غاندي محمد علي جناح بانه مخلص ولكني اعتقد انه ) ١( بالمطالبة في دولة مستقلة

  .) ٢(زدهار الهلها لب السعادة واالجيتصور ان تقسيم الهند يمكن ان ي يعاني من الهلوسة عندما

ان وصف غاندي لمحمد علي جناح بكلمة مخلص هذه تعتبر شهادة من منافس له 

بالكفاءة والعمل في السياسة الهندية ، اال انه يخالفه الرأي في تقسيم الهند ويعتقد غاندي ان 

  .التقسيم ال يجلب اال المشاآل والمنازعات التي ال نهاية لها 

ً  ان آل من زعيمي الهند الكبيرين آان بينهما تناقض آبير ، فمحمد علي جناح  اخيرا

آان يرتدي الزي االوربي ويعيش في قصر على تلة ماالبار ، ويعتبر في الوقت نفسه ان عالم 

الزعيم  في حينشديد  بالتصريحات آان يدليها بانتباه ياسة هي مهنة محترفين وعند إدالئهالس

وضات قطعة واحدة من القماش من حياآة يدوية ويعيش في االخر غاندي آان يرتدي اثناء المفا

آوخ في قرية وسط الهند ، وآان غاندي مستعد لتقديم المشورة لكل ما يأتي اليه وفي آل مشكلة 

سياسية واجتماعية واخالقية اال ان الرابط بين محمد علي جناح وغاندي هو دراستهما في 

  .) ٣(ين يانكلترا آمحام

ي ديساي هبين محمد علي جناح وغاندي حاول آل من بهوال با بعد فشل المفاوضات

ت علي خان العضو في الرابطة االسالمية لتوفيق وجهات عضو في حزب المؤتمر وليقانال

ت ونص ليقان –ساي يوعرف هذا بميثاق د ١٩٤٥آانون الثاني  ٢٠في اتفاق فعقدا  )٤( النظر

كومة المؤقتة االسالمية االشتراك في تشكيل الحعلى موافقة آل من حزب المؤتمر والرابطة 

ره من المرشحين ، وعند عرض هذا الميثاق على محمد علي جناح انك ودخولها بعدد متساٍو

ً بداية لكون االخير لم يعلم شي ت ، وآذلك فقد انكره حزب نعن بداية المفاوضات مع ليقا ئا

                                                            
(1) Richard Symonds , op. Cit. , P.65 .                                                                 
(2) Ibid , P.66 .                                                                                                    
(3) Ibid , PP 66 – 67 .                                                                                          
(4) Allen Hayes Merriam , OP. cit., p. 114 .                                                                
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ه مهد الطريق لمفاوضات جديدة اخرى ساي اال انيالمؤتمر وسانده غاندي ، رغم فشل ميثاق د

  .) ١()  Simla(  بين حزب المؤتمر والرابطة االسالمية في مؤتمر سمال 

ورأت الحكومة البريطانية نفسها غارقة في  ًاهذه االثناء ازدادت االوضاع سوء في

المشكالت والصعوبات التي تواجهها في آل من مصر وفلسطين وماليزيا والهند نفسها بعد 

حيث توالت حرآات االضطرابات واالنتفاضات  ١٩٤٥انتهاء الحرب العالمية الثانية في مايس 

) ٢(ن لها في الماضي لتحتفظ بالهند الشعبية ولم يعد النكلترا من اسباب اقتصادية قوية آما آا

وآما ذآرنا سابقاً  وعدت بمنح الهند استقاللها بعد  ١٩٤٢علماً  ان الحكومة البريطانية في عام 

  .انتهاء الحرب العالمية الثانية 

ً  الن الهند اعراق ولغات  افتتحت المفاوضات البريطانية الهندية وآانت معقدة جدا

من جهة اخرى هناك قسمان متداخل . عة هندوسية واخرى مسلمة واديان ، ويسيطر فيها جما

احداهما باالخر ، وهما الهند البريطانية التي آانت مستعمرة ، ودول االمراء وهي نوع من 

  .) ٣(المحميات البريطانية 

وبعد عودة ويفل نائب الملك من انكلترا واطالق سراح اعضاء  ١٩٤٥حزيران  ٢٥وفي 

               قرر ويفل عقد اجتماع في مقر  ،ومنهم ابو الكالم ازاد ونهروممثلي حزب المؤتمر 

فدعا جميع االحزاب السياسية لمناقشة مستقبل الهند ) ٤(مصيف الحكومة البريطانية في سمال 

  -: ) ٥(وهي 

  

                                                            
  .٢١٢-٢١١اشتياق حسين قريش ، المصدر السابق ، ص )١(
وسى مخول م،   %٧٥انخفضت تجارتها مع الهند الى الثلث وهبطت أموالها الموظفة الى  ١٩٣٩ففي عام  )٢(

  .١٤٧، ص ٢٠٠٦، بيروت ،  ٢، اسيا ط ، موسوعة الحروب واالزمات االقليمية في القرن العشرين
  .٢٦٦دروزيل ، المصدر السابق ، ص )٣(
  .Allen Hayes Merriam , OP. cit., P.115؛                 ٢١٤يس فيشر ، المصدر السابق ، صلو )٤(
  . ١٠٣فؤاد محمد شبل ، المصدر السابق ، ص )٥(
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  فرض الحكومة البريطانية اي مشروع لالدارة على الهند ، وتدع ذلك للهنود انفسهم عدم  - ١

ون ضمنها القائم باعمال الشؤ فيمناصب المجلس التنفيذي للهنود وتترك جميع  - ٢

العدد ،   المسلمين الهندوس والمنبوذين من ناحية  يالخارجية على شرط مساواة ممثل

 .باستثناء منصب نائب الملك والقائد العام للقوات المسلحة 

بمساواتهم في التمثيل  ميناء المسلارض نوانيين في هذا المؤتمر ينوويبدو ان البريط

 .) ١(الهندوس  عالسياسي م

ضمنها رسائل متبادلة  فيفي مفاوضات مع نائب الملك آان  وقد دخل محمد علي جناح

نقل  ١٩٤٥تموز  ٧الى ويفل ففي رسالة مرسلة من محمد علي جناح في  جناح بين محمد علي

فيها اراء اللجنة العاملة للرابطة االسالمية في ان يتم اختيار آل االعضاء المسلمين في المجلس 

التنفيذي المقترح من اعضاء الرابطة االسالمية على ان يخضع للنقاش بين محمد علي جناح 

ة الي تفاوض ، آما بطة االسالمية من المبادئ الرئيسطة تعتبرها الراونائب الملك ، وهذه النق

الفيتو من قبل نائب الملك  عمالستحوت رسالة محمد علي جناح الى ويفل اعتراض على حق ا

اال ان ويفل رد على محمد علي جناح في التاسع من تموز برفضه ) ٢(لحماية مصالح االقلية 

انات بان آل االعضاء المسلمين في المجلس يكونوا من اعطاء الرابطة االسالمية اية ضم

اعضاء الرابطة االسالمية ، ويطلب ويفل في رسالته الى محمد علي جناح بتقديم اسماء 

اال ان ويفل صمم على عدم  ،ولكن االخير رفض ذلك) ٣(المرشحين للمجلس التنفيذي الجديد 

                                                            
  . ١٣٢حسن عزت ، المصدر السابق ، ص )١(

(2)S. D. I. C. vol.  II letter form Mr. M. A Jinnah tohis Excellency the viceroy Lord 
Wavell , 7 Jully 1945 , P. 562 . 
(3)S . D . I . C . vol. II Letter from his Excellencey the Vieeroy lord wavell tomr M . 
A Jinnah , 9 , July , 1945 , PP . 562 – 563 . 
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اال ان محمد علي جناح لم يوافق ) ١(المية افشال المؤتمر فأختار بنفسه اسماء عن الرابطة االس

  ) .٢(عليها ايضاً  

بان يكون آل االعضاء المسلمين من جماعة  اً يعطي وعد أنهنا يقول ويفل انه ال يمكن 

ال ينتمي للرابطة االسالمية واعتباره ممثالً  للمسلمين ة االسالمية بل يمكن ترشيح مسلم الرابط

  .في مجلس نائب الملك  

ووصف ويفل مؤتمر سمال بانه آان  ١٩٤٥تموز  ١٤واختتم المؤتمر جلساته في 

  .) ٣(مؤتمراً  فاشالً  

مية بدخول معرآتها االخيرة وبذلك اعطى مؤتمر سمال الفرصة االخيرة للقوى القو

المحافظة على وحدة البالد ، وعندما خسرت المعرآة اجتاحت امواج الطائفية هذه  لغرض

  .) ٤(ً سريعاً  ، فلم يبق اال خيار ال بد منه وهو خيار التقسيم الوحدة اجتياحا

ادارة ويفل الماهرة له ومحادثاته مع مختلف  من رغمبالمن المالحظ ان مؤتمر سمال 

  بالـان المؤتمر يقف عاجزاً  عن مط االطراف السياسية التي تشكل آل االحزاب في الهند ، اال

                                                            
لحدوث الخالف بين محمد علي جناح وخضر حياة خان رئيس وزراء البنجاب منها  آان هناك عدة اسباب )١(

رغبة محمد علي جناح بجعل وزارة البنجاب هي وزارة للرابطة االسالمية الن الوزارة الموجودة هناك هي 
معظم المسلمين ، اما تمثل االقليات فقط دون تمثيلهم  وزارة اتحادية متكونة من مجموعة من االحزاب ال

السبب االخر للخالف هو رغبة حكومة الهند في عدم اعطاء المجال لحدوث اي حرآة انشقاق في البنجاب الن 
منطقة البنجاب هي اهم منطقة في الهند وان ثلث الجيش الهندي هو من اهالي البنجاب فان اي انشقاق سوف 

دات العسكرية ، لذلك اجتمعت الرابطة االسالمية وقررت ابعاد خضر حياة خان من الرابطة يؤثر على المجهو
 ٥٥٥/ ، تقرير القنصلية العراقية آراتشي الى وزارة الخارجية ، المرقم د ٣١١/  ٤٩٤٣و ، الملفة . ك. ، د

  . ٢٨، ص ١٠، و  ١٩٤٤حزيران ٢٧والمؤرخ في ٥٥٥٣/  ٢٢٦/٦٠٠/
(2) S. D. I. C. vol.  II, statement by Mr. M. A Jinnah on the simal conference 14 
July 1945 . P, 562. 
(3) S. D. I. C. vol.  II, His Excellency the Viceroy Lord Wavell 's statement to the 
Simla conference 14 July 1945 , Ibid , P. 563 . 

  . ٨٧المصدر السابق ، ص  ،نورمان بالمر  )٤(
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محمد علي جناح بتسمية المرشحين المسلمين للمجلس التنفيذي وان للرابطة الحق في تسميتهم 

أدى الى فشل فقط دون تدخل ويفل بذلك ، ان اصرار محمد علي جناح على هذه المطالب 

حكم وزارات  اثناء ظلم المسلمون من وقف محمد علي جناح هذا ناتج مما عاناه، وان مالمؤتمر 

، ان التجربة السابقة ما تزال راسخة امام محمد علي جناح وخوفه من حكم حزب المؤتمر 

  .هندوسي جديد 

بعد مجيء حكومة حزب العمال الى الحكم في  ١٩٤٥استدعي ويفل الى لندن في آب 

 رعن اعالنيين اولهما انه قر ١٩٤٥آب  ٢١فأعلن في ) ١( ،بريطانيا للتشاور في امور الهند 

وثانيهما انشاء  ،اجراء انتخابات عامة للجمعيات الوطنية واالقليمية والمرآزية في اقرب وقت

صادق على اجراء االنتخابات  ١٩٤٥ايلول  ١٦وفي ) ٢( .هيئة لوضع الدستور بعد االنتخابات

  .) ٣(الشتاء في 

نائب واعلن ويفل انه بعد اجراء االنتخابات سيتم انشاء هيئة وضع الدستور وسيقوم 

حداث مجلس تنفيذي ، وآان رد محمد علي جناح على هذا ستالملك باتخاذ الخطوات من اجل ا

التصريح نيابة عن الرابطة االسالمية انه لن تكون اية تسوية مقبولة اال على اساس الباآستان ، 

ة اما اللجنة العاملة لحزب المؤتمر فقد وصفت المقترحات بانها غامضة وغير مالئمة ومتجاهل

  .) ٤(االستقالل 

ال ي  من رغمب ات ف ان االنتخاب ذا خاض الحزب اني  ٢٦ه عار  ١٩٤٥تشرين الث ان ش وآ

د لحل المشكلة          ة والباآستان هي الحل المنطقي الوحي الرابطة االسالمية هو مسلمو الهند هم ام

د ل    الهندية وقاد محمد علي جناح االنتخابات  اطق الهن ى    ماراً  في آل من لمين ال ع المس ه  جم حزب

ة ام   ـوتحدث لهم عن الحاجة الماس ذلك  ـة واح ـة للوحدة ، متناسين آل الفروق والوقوف وقف دة آ

                                                            
  . ٣٤فاروق حسان محمود الخزرجي ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٢٤ – ٢٣عصام عبد الغفور عبد الرزاق النعيمي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٨٨نورمان بالمر ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  .٢٢٢اشتياق حسين قريش ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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ا في      ى االنضمام له طالب محمد علي جناح من آل المسلمين غير المنتمين للرابطة االسالمية ال

اح ووصف          ي جن د عل ة ضد محم ة دعائي تلك الفترة وبالمقابل فان حزب المؤتمر اخذ يشن حمل

ن اصحاب   مط ة م ا مجموع المية بكونه ة االس م الرابط د واته ريح للهن ه تش تان بان ه بالباآس البت

االموال واالرض وقدم حزب المؤتمر المساعدة لحزب االحرار والحزب االتحادي ضد الرابطة 

جرت االنتخابات على مرحلتين االولى هي انتخابات الجمعية التشريعية المرآزية ) ١(.االسالمية 

ؤتمر والرابطة االسالمية       ١٩٤٥ون االول في آان وآانت نتيجتها انتصارات حاسمة لحزب الم

ا  ى انهم دت عل ذين يع  اآ دين الل زبين الوحي ا الح د  آان ي الهن ا ف د بهم ة  ) ٢(ت د حصلت الرابط فق

ى  االسالمية ه وحصل حزب %  ٣٠عل ه التشريعيه المرآزي ات الجمعي ي انتخاب د ف من المقاع

ى  ؤتمر عل تقلين وال% ٥٧الم ين % ٥مس ن % ٨واالوربي ازت  ) ٣(االصوات م بة ف ذه النس وبه

  .الرابطة االسالمية في المرحلة االولى النتخابات الجمعية التشريعية المرآزية 

بعد اعالن نتائج االنتخابات ظهرت الحاجة الماسة لحل المشكلة الهندوسية االسالمية 

  .) ٤(حاول ويفل حلها اال انه فشل ، االمر الذي ادى الى تدخل الحكومة البريطانية لحلها 

  

  

  

  

  

@ @
                                                            

  . ٢٢٣المصدر نفسه ، ص  )١(
  . ٨٨المصدر السابق ، ص نورمان بالمر ،  )٢(
  .٢٢٣اشتياق حسين قريش ، المصدر السابق ، ص  )٣(

(4)Ishtiaq Hasain Qaroshe , OP . cit ., P . 244   
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@ @

ßb©a@szj¾a@ @

äu@ïÜÇ@†àª@ÑÓìß@òİ@åß@b@ @

rÈjÛaí‰a‹ìÛa@ò@òQYTV  
  

وامام قوة الحرآة الوطنية في الهند وتدهور وضع بريطانيا ومشكالتها االقتصادية بعد 

الحرب العالمية الثانية ، ترسخت القناعة لدى الحكومة البريطانية العمالية برئاسة آليمنت           

  .  ) ٢( بضرورة دراسة االوضاع بالهند   ١٩٥٣ –١٩٤٥)  Kalement Attlee(  ) ١( اتلي 

هذا قررت الحكومة البريطانية ارسال بعثة من ثالثة وزراء بريطانيين الى الهند في ول

وزير الدولة لشؤون الهند ، )   Pethick Lawrence( وهم آل من بثك لورنس  ١٩٤٦اذار 

القائد االعلى في )   A . V . Alexander( وستافورد آربس رئيس مجلس التجارة والكسندر 

ً وقابلت لمدة اربعة عشر يوم ١٩٤٦آذار  ٢٣ووصلت البعثة الى آراتشي في  ) ٣( البحرية   ا

عماء االحزاب ورؤساء الوزراء في الواليات والمتحدثين باسم االقليات وقررت مع ويفل ز

  . ) ٤( ه ينائب الملك تاليف حكومة مؤقته وتنظيم انتخابات لجمعية تأسيس

                                                            
،  ١٩٢٥، سياسي بريطاني زعيم حزب العمال ترأس الحزب عام  ١٩٦٧ – ١٨٨٣: آليمنت اتلي )  ١( 

الحرب رأس الوزارة  اثناءفي وزارة تشرشل االئتالفية  ١٩٤٥ – ١٩٤٢واصبح نائب رئيس الوزراء للفترة 
عبد .  ١٩٥١، واشرف على الهند وتزعم اتلي المعارضة في البرلمان بعد فوز المحافظين ١٩٤٥عام  ذمن

 .  ٦٢، ص  ١٩٩٩،  ٤الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، الجزء االول ، ط 
  . ٢٤لمصدر السابق ، صعصام عبد الغفور عبد الرزاق النعيمي ، ا)  ٢( 

(3) Ishtiaq Husain Quroshi  , op. Cit. , P244 . 
(4) Micchael Becher , Apolitical Biography of Jawaharlal Nehru , oxford ,1962 , 
P.119 .                                                                        
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ن ، فقد ايد حزب المؤتمر قيام دولة فيدرالية ووجدت البعثة نفسها امام موقفين متعارضي

في الهند ، ورفض فكرة التقسيم الن المسلمين في نظر غاندي اناس من أصل هندي اعتنقوا 

االسالم ، فرد عليه محمد علي جناح بان الوحدة الهندية وحدة مصطنعة من فعل السلطة 

والهندوس ليستا بديانتين مختلفتين االستعمارية وستزول بزوالها الن االختالفات بين المسلمين 

وفيما يتعلق بالبعثة قال محمد علي جناح  ) ١( فحسب بل هما ايضاً  نظامان اجتماعيان متميزان 

يتمنى لو ان البعثة تعرف الوضع الحقيقي وتقتنع بان تقسيم الهند الى باآستان وهندوستان انه "

  " .هو الحل العادل والمعقول والوحيد للمشكلة 

ثالث لمده اول اجتماع مع محمد علي جناح ودام شهر نيسان طوال مرت المباحثات است

ساعات تمكن خاللها محمد علي جناح من شرح آل ما يتعلق بمشروع باآستان ، وبعد هذا 

االجتماع دعا اعضاء الرابطة االسالمية في الهيئات التشريعية واالقليمية والمرآزية الى اجتماع 

من آبار المسلمين  ٤٥٠واستمر االجتماع لمدة ثالثة أيام وحضره  ١٩٤٦نيسان  ٨في دلهي في 

في الوقت نفسه حذروا البعثة بمقاومة اي قرار و، أيد فيه المجتمعون قرارهم في باآستان و

  . ) ٢( للحكومة البريطانية ال يقوم اال على اساس باآستان 

ان في حالة قيام اي اتحاد فيدرالي في الهند فان المسلمين  اً وقد اتخذ مؤتمر دلهي قرار

ت لن يكونوا أحسن حظاً  من الهندوس وان حقوقهم لن حتى ولو آانوا اآثرية في بعض الواليا

ن مقتنعون بان انقاذ مسلمي الهند ال يدعم اال يالمسلمتصان مع وجود اآثرية هندوسية وان 

بانشاء دولة مستقلة ذات سيادة تضم آل من البنغال وآسام في الشمال الشرقي وتضم البنجاب 

الشمال الغربي وان االمة االسالمية لن تخضع  ووالية الحدود الشمالية والسند وبلوشستان في

  . ) ٣( الي دستور يقضي بوحدة هندية 

                                                            
  . ٣٥٦صباح ممدوح آعدان ، المصدر السابق ، ص ) ١( 

(2) Ishtiaq Husain Quroshi , op. Cit. , P.245 .                                                                          
باآستان ، احسان حقي ،  ٧٥التاريخ المعاصر ، المصدر السابق ، صالتاريخ االسالمي ومحمود شاآر ، )  ٣( 

  . ١٤٩-١٤٨، المصدر السابق ، ص.. ماضيها وحاضرها 



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]  

 @†äa@¿@ïbîÛa@bäu@ïÜÇ@†àª@Âb’ãQYTP@–@QYTV  

 

 

  ١٤٦    
 

لذا قررت البعثة وضع . لم تحقق البعثة اتفاق بين حزب المؤتمر والرابطة االسالمية 

نظراً  الننا تأثرنا الى حد " أصدرت بيان جاء فيه  ١٩٤٦آيار  ١٦الهنود امام مسؤلياتهم ففي 

ً  من ان يصحو ذات يوم فيجدوا أنفسهم  آبير بخوف وقلق المسلمين االصيل والحاد جدا

  ً ً  عند المسلمين خاضعين أبدا ً  وشائعا لحكم االغلبية الهندوسية ، فلقد أصبح هذا الشعور قويا

بحيث ال يمكن آسر حدته بمجرد وضع ضمانات مكتوبة على الورق ، ولهذا فقد بحثنا أوالً  

مسألة قيام دولة منفصلة مستقلة استقالالً  آامالً  وذات سيادة على منطقتين االولى في الشمال 

ألف من اقليم البنجاب والسند وأقليم الحدود الشمالية الغربية وبلوشستان والثانية في الغربي وتت

الشمال الشرقي وتتألف من اقليمي البنغال وآسام ، آما ان البعثة أشارت الى وجود حقيقة 

جغرافية ان نصفي باآستان المفردة سيتم فصلها بسبعمائة ميل وان ذلك ليس في صالح باآستان 

  .  ) ١( " والسالم في الحرب 

التي ) A(مجاميع وهي المجموعة  ة لطلبات المسلمين فقد حددت ثالثمن البعث ةواستجاب     

التي تتكون من الواليات ذات ) C. B(تتكون منها الواليات ذات االغلبية الهندوسية والمجموعة 

لهذه المجموعة ، ولقد االغلبية المسلمة في الشمال الغربي والجنوب الشرقي وقد اضيفت آسام 

             ةاعطيت تلك المجموعات صالحيات الحكم والتشريع آما اقر البيان تشكيل حكومة انتقالي

وتقوم بريطانيا بنقل السلطة اليها بعد التصويت على  ،تمثل فيها جميع االحزاب الرئيسة

  .)  ٢( الدستور

  

  

                                                            
(1) Raficq Zakaira , The man who divied India , Saurabh Printers , 2004, P . 112 . 

  .P.Hardy , OP. cit., P.248؛                        ٢٩٣شريف الدين بيرزاده ، المصدر السابق ، ص  ) ٢( 
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واحتجت  ١٩٤٦حزيران  ٦،  ٥ية يومي بعد اعالن بيان البعثة ، اجتمعت الرابطة االسالم

وانتقدت خطة البعثة الوزارية لفكرة باآستان ، واآدت على ان قيام دولة باآستان هوهدف 

واآدت على الرغم من ان اسس باآستان قد جاء ... الرابطة االسالمية الذي ال يمكن تغييره 

  .)  ١(  بشكل فطري في خطة البعثة فان الرابطة ترغب بالتعاون مع البعثة

حزيران ولغاية تشرين  ٨وقد جرت مراسلة بين محمد علي جناح وويفل للفترة من 

آان الغرض من هذه المباحثات حصول الرابطة االسالمية على مقاعد في  ١٩٤٦الثاني 

 ١٩٤٦حزيران  ٨الحكومة االنتقالية ، ففي الرسالة االولى التي بعث بها محمد علي جناح في 

حقائب وزارية وان الحقائب المهمة تقسم بالتساوي بين  سخممية طالب ان يكون للرابطة االسال

الرابطة وحزب المؤتمر وذآر محمد علي جناح ويفل في نفس الرسالة الى قرار مجلس الرابطة 

وان اي مخالفة لهذه الصيغة بصورة مباشرة او غير مباشرة ، ١٩٤٦حزيران  ٦االسالمية في 

  .)  ٢(  سوف يقود الى نتائج خطيرة 

بضرورة تشكيل حكومة انتقالية  ١٩٤٦حزيران  ١٦وقد اعلنت الحكومة البريطانية في 

تالي خمسة وزراء للرابطة االسالمية التكون آفممثلة للشعب اما عن طبيعة تشكيل الحكومة 

ولحزب المؤتمر وواحد عن آل من المنبوذين والسيخ والمسيحيين وقد رفض حزب المؤتمر 

  .)  ٣(    للحكومة االنتقاليةمبدأ التمثيل المتساوي 

بعد اعالنه طريقة  ١٩٤٦حزيران  ١٩ورد محمد علي جناح رسالة الى نائب الملك في 

تشكيل الحكومة االنتقالية المعمول بها ، والتي يجب ان تكون مقسومة بالتساوي بين الرابطة 

ة للنقاش ، وقد اعاد االسالمية  وحزب المؤتمر ، اال ان تشكيلة الحكومة الحقيقية ستكون متروآ

حزيران واشتراطه له فيها بان تكون  ٨محمد علي جناح الى ويفل مضامين رسالته السابقة في 

                                                            
  . ٢٩٤ – ٢٩٣ص المصدر نفسه ، ) ١(

(2)S. D.I .C, vol.II, Letter from mr M. A Jinnahto Lord Wavell 8 June 1946 ,P. 596. 
(3)Raficq Zakaira , OP . cit ., P . 113 . 
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للرابطة االسالمية خمس حقائب وزارية بالتساوي مع حزب المؤتمر وان عدم االخذ بهذا 

  .)  ١( االساس سوف يؤدي الى عدم تعاون الرابطة مع الحكومة االنتقالية  

صرح محمد علي جناح بانه غير راض عن قبول خطة بعثة  ١٩٤٦حزيران  ٢٧وفي 

الوزراء ويأسف في الوقت نفسه لتصرف وفد رئاسة الوزراء ونائب الملك في تأجيلهم تشكيل 

 ٢٦حزيران الذي يهدف الى انشاء الحكومة االنتقالية في  ١٦الحكومة االنتقالية ، وفق تصريح 

على حزب المؤتمر بأدعائهم انهم  يرّدنفسه علي جناح ، وفي خطاب محمد  ١٩٤٦حزيران 

ة الوطنية فيقول محمد علي جناح ان حزب المؤتمر هو تنظيم هندوسي وانه ال فيمثلون الص

يمثل اال الهندوس ، رغم مقترحات حزب المؤتمر انهم يرشحون مسلمين من حزب المؤتمر في 

الوطنية التي يدعون بها وال تمثيلهم الهند ،  الحكومة االنتقالية فهذا ال يمكن ان يعطيهم الصفة

وهذا ما اثبتته االنتخابات االخيرة التي حصلت فيها الرابطة االسالمية على آل مقاعد المسلمين 

  .)  ٢( ولهذا فليس لحزب المؤتمر الحق في التكلم باسم المسلمين وال تمثيلهم 

يذآره فيه بقبوله  رد ويفل على تصريح محمد علي جناح ١٩٤٦حزيران  ٢٨وفي 

وقبولها ايضاً  من قبل حزب المؤتمر ، اال ان حزب المؤتمر لم  ١٩٤٦حزيران  ١٦مقترحات 

ويفل تنبيه لمحمد علي جناح لو ان احد الطرفين خطاب يشارك في الحكومة االنتقالية ، وفي 

فان  ١٩٤٦حزيران  ١٦الرئيسيين ال يرغب في االنضمام الى الحكومة االنتقالية على اسس 

حزيران  ١٦نائب الملك سيبدأ بتشكيل الحكومة التي ستشمل اولئك الذين يقبلون بتصريح 

٣(  ١٩٤٦   (.  

ففي رسالة بعث بها ويفل الى محمد  ،وتواصلت المراسالت بين محمد علي جناح وويفل

تالف فيها بانه يرغب في ابدال الحكومة الحالية بحكومة ائأشار  ١٩٤٦تموز  ٢٢علي جناح في 

                                                            
(1) S. D . I . C , vol. II , Letter from Mr M . A Jinnah to Lord Wavell 19 June 1964 ,      
P . 603 . 
(2) S. D . I . C , vol. II , Statement by Mr M . A Jinnah 27 June 1946 , P . 615 . 
(3) S. D . I . C , vol. II, Letter from Lord wavell to Mr M . A Jinnah 28 June 1946 , 
P . 616 . 
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وقت ويقدم محمد علي جناح ورئيس حزب المؤتمر بعض المقترحات حول ذلك  وبأسرعمؤقته 

منها ان تكون المفاوضات في مراحلها االولى شخصية وسرية وذلك الن المفاوضات في السنة 

الماضية تأثرت آثيراً  بالدعاية ويرغب ويفل ابعاد الصحافة الى ان تستطيع التوصل على اسس 

  -: )  ١( ويقترح ويفل ايضاَ  لالتفاق 
  

 . اً عضو ١٤من  ةان تتكون الحكومة المؤقت - ١

ان يكون ستة اعضاء يرشحهم حزب المؤتمر مقابل خمسة ترشحهم الرابطة  - ٢

واحد من هذه  ، االسالمية مع قيام نائب الملك بترشيح ثالثة ممثلين لالقليات

التشكيالت سيكون للسيخ على ان ال يسمح للمؤتمر وال للرابطة االسالمية 

 .االعتراض على االسماء التي يقدمها اي منهما بعد موافقة نائب الملك عليها 

يتم توزيع الحقائب الوزارية بعد اتفاق االطراف على دخول الحكومة وتقديم االسس  - ٣

االسالمية حصة متساوية في الحقائب الوزارية وسيكون لحزب المؤتمر وللرابطة 

 .االآثر اهمية 

 .يمكن البت في المواضيع الطائفية الرسمية بموافقة آال الحزبين  - ٤

موافقة الرابطة االسالمية على الشروط السابقة مع عدم اعطاء وقت اآثر  - ٥

 .للمفاوضات 

          ماع ثالثةودام االجت ١٩٤٦تموز  ٢٧من اجل هذا فقد اجتمع مجلس الرابطة في 

                 محمد علي جناح اعضاء الرابطة االسالمية من الثقة باالنكليز وبالمؤتمر  ايام وحذّر

ً  يضمن لهم آرامتهم وآبريائهم وهو سحب موافقتهم على خطة البعثة  واقترح لهم                 حال

  ) .  ٢(  الوزارية 

  

                                                            
(1) S. D . I . C , vol. II , Letter from Mr M . A Jinnah to Lord Wavell , 13 July 1946 
, P . 641 . 

  . ١٤٥حسن عزت ، المصدر السابق ، ص  ) ٢( 
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في لي جناح على مقترحات ويفل االسالمية رد محمد عوبعد اجتماعه مع الرابطة 

قترح فيها تشكيل نله فيها ان هذه هي المرة الرابعة التي قال  ١٩٤٦تموز  ٣١رسالته في 

السابقة ، وان رفض  ةحكومة انتقالية وفي آل مرة يرفض حزب المؤتمر المقترحات الثالث

ً  لحزب المؤ ً  للرابطة ومفيدا               تمر ، واالن تقدم لي اقتراحكمحزب المؤتمر آان مضرا

  .)  ١(   الرابع

وال ة لمؤقتا خولها الوزارة عدم دفي وقد ايدت الرابطة االسالمية قرار محمد علي جناح 

ة الممنوحة لهم من واصدرت قرار للمسلمين باعادة االلقاب واالوسم) ٢(في المجلس التأسيسي 

ً وجهبوصفها قبل بريطانيا  )  ٣(  من اوجه التعبير عن عدم الرضى على الحكومة البريطانية  ا

يوم العمل المباشر اعطيت عطلة رسمية في ذلك  ١٩٤٦آب  ١٦ولدعم هذه السياسة نظم في 

ً  اجراء احتفاالت سلمية  فترق عن اننا ن" وصرح محمد علي جناح  . )  ٤(  اليوم وآان مقررا

                  وفي اليوم. )  ٥(  " اي امل بحل قضية الهند بالهدوء والمحبة  ةالطرق الدستورية وليس ثم

نفسه تفاجئ السكان بهجوم الهندوس على مواآب المسلمين في آلكتا والسبب يعود الى حزب 

المؤتمر اذ انه يرى ان لنفسه الحق فقط في التوقف عن العمل وما الى ذلك فكان ال يريد اي 

  . ) ٦(  منافس له 

                                                            
(1) S. D . I . C., vol. II , Letter from mr M . A Jinnah to Lord Wavell 31 July 1946 , 
P .641 . 

؛ حسن محمد جوهر ومحمد مرسي ابو الليل ، المصدر السابق  ١١١آيان ستيفز ، المصدر السابق ، ص  ) ٢( 
 . ٦٧، ص 

 . ١٤٦حسن عزت ، المصدر السابق ، ص  ) ٣( 
  ؛ ٩٨، ص  ١٩٨٩شريف المجاهد ، علمانية الهند ، ترجمة احسان حقي ، بيروت ،  ) ٤( 

Lord Birdwood , India and Pakistan A continent Decides , New York , Great Britain 
, P. 28 .  

  . ١٤٨موسى مخول ، المصدر السابق ، ص  ) ٥( 
اما عن اعداد القتلى فقد بلغ اربعة االف قتيل واالف الجرحى وبعد القتل المستمر اخذت القوات البريطانية  ) ٦( 

  ؛ ١، ص  ١٩٤٦آب  ٢٠في  ٣٤١٧الثغر ، العدد صحيفة تسيطر على المنطقة ، 
Michael Brecher , OP. cit. , P. 122 . 
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وادان محمد علي جناح من جانبه مجزرة آلكتا وادان في الوقت نفسه الوحشية في اي 

شكل او مظهر آانت اال انه حذر من االنتقام واالخذ بالثأر في المقاطعات التي يسود فيها 

ً  على ما حدث وآذلك توسل الى المسلمين اينما آانوا خاصة في المناطق التي  المسلمون ردا

والدفاع  عنها ، ة هم لحماية االقليات غير المسلمأآثرية ساحقة ان يبذلوا ما في وسعيشكلون فيها 

  .)  ١(  آامل باالمان والثقة بين تلك الطبقات  إحساسوخلق 

ت خمسة هندوس وضّمنهرو تشكلت الحكومة المؤقتة برئاسة  ١٩٤٦آب عام  ٢٥وفي 

  . )  ٢( وثالثة مسلمين ليسوا اعضاء في الرابطة االسالمية وأربعة ممثلين عن االقليات 

وفي نفس يوم اعالن تشكيل الحكومة المؤقتة دعا محمد علي جناح المسلمين لرفع 

العتالء نهرو الوزارة  اً صامت اً سلمي اً احتجاجبوصفه الم السوداء فوق دورهم ومتاجرهم االع

يوم  ١٩٤٦آب  ٢٦واعلن محمد علي جناح يوم  )  ٣( سيطرة الهندوس على السلطة في البالد و

  . )  ٥( ووقعت اضرابات جديدة  )  ٤( بداية المعرآة من اجل باآستان 

بعد تشكيل نهرو الحكومة المؤقتة جرت بينه وبين محمد علي جناح مراسالت الغرض 

لمؤقتة وآانت الرسالة االولى من نهرو الى محمد علي منها دخول الرابطة االسالمية للحكومة ا

  . )  ٦( حول إمكانية التقارب بين المؤتمر والرابطة االسالمية  ١٩٤٦تشرين االول  ٦جناح في 

                                                            
  .١٠١شريف المجاهد ، المصدر السابق ، ص ) ١( 
 . ١٤٨موسى مخول ، المصدر السابق ، ص ) ٢( 
احتجت ايضاً  طبقة المنبوذين بقيادة امبدآار عبد الحميد البطريق ومحمد مصطفى عطا ، المصدر السابق  ) ٣( 

                                                                         Hector Bolitho , op. Cit. , P. 135 ٥٩، ص
  .٣٥٨اح ممدوح آعدان ، المصدر السابق ، صصب ) ٤( 
وشريف المجاهد  ١، ص ١٩٤٦ايلول  ٣في  ٢٤٢٦الثغر ، العدد صحيفة : حول هذه االضطرابات راجع  ) ٥( 

 .١١٠-٩٥، المصدر السابق ، ص
  : للمزيد من التفاصيل حول مضمون الرسالة راجع  ) ٦( 

S.D.I.C , vol. II , letter from Pandit Jawahar Lal Nehru to Mr. M.A. Jinnah , 6 , 
October , 1946 , P.646 . 
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يخبر محمد  ١٩٤٦تشرين االول  ٨سل نهرو رسالة اخرى لمحمد علي جناح في أرو

ضمن حصته ويطلب من محمد علي جناح في علي جناح عن نية حزب المؤتمر تعيين مسلم 

بعدم تحدي ذلك واالعتراض عليه وان له ثقة به في تقدير هذا الموقف واقترح نهرو ايضاً  ان  

  .)  ١( يتولى منصب رئيس البرلمان عضو من الرابطة االسالمية 

يقول فيها يؤسفني اله برس ١٩٤٦تشرين االول  ١٢نهرو في  على محمد علي جناحرد و

لقاء بيني وبينك  عليها انا مع غاندي على ان يحصل وزمالئك لم تقبلوا بالصيغة التي اتفقناانك 

وفي نفس الرسالة يرد محمد علي  )  ٢( التفاوض والتسوية بتشكيل الحكومة المؤقتة  غرضل

جناح على شرط حزب المؤتمر في ان يكون هو ممثل االقليات والمسلمين الوطنيين ويعتبر 

محمد علي جناح ذلك مخالفة خطيرة للصيغة المتفق عليها وهي قضية االقليات ، وفي نهاية 

                الرسالة عبر محمد علي جناح عن أسفه لعدم التوصل الى اتفاق مشرف ومقنع

  . )  ٣( للطرفين 

أرسل نهرو الى محمد علي جناح رسالة يشكره فيها على  ١٩٤٦تشرين االول  ١٣وفي 

تشرين االول ، ويقول ان فيها ما ال يتوافق مع محادثاتنا في االيام القليلة  ١٢رسالته في 

  . )  ٤( الماضية 

وقفه من ان حزب المؤتمر بشخص اخر هو نهرو وخاصة م اً نالحظ ان هناك اصطدام

وهذا ضد رغبة محمد علي جناح والرابطة االسالمية  من خارج الرابطة يرشح ممثلين مسلمين

  .الممثل الوحيد للمسلمين في الهند  ياذ انه اعلن مراراً  ان الرابطة االسالمية ه
                                                            

(1) S.D.I.C , vol. II, letter from Pandit Jawahar Lal Nehru to Mr. M.A Jinnah , 8 
,October , 1946 , P. 649 .                                                                                                                          
(2) S.D.I.C , vol. II, letter from Mr. M.A Jinnah to Pandit Jawahar Lal Nehru 
,12,October , 1946  P.650  
(3)Ibid, P. 651 .                                                                                                                         
(4) S.D.I.C , vol. II, letter from Pandit Jawahar Lal Nehru to Mr. M.A Jinnah , 13 , 
October , 1946 , P. 651 .                                                                                                                          
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جناح امام تعذر ايجاد حل لالزمة السياسية في الهند ، بعث ويفل رسالة الى محمد علي 

واشتراك الرابطة )  ١( يدعوه فيها لقبول خطة البعثة الوزارية  ١٩٤٦تشرين الثاني  ٥في 

ً  لها ان تعقد في           آانون االول ٩االسالمية في الجمعية التشريعية الهندية التي آان مقررا

  .)  ٣(  ، بالرغم من قناعة ويفل بعدم جدوى اجراء مناقشات اخرى )  ٢(  ١٩٤٦

ر جلسة مجلس العموم ولحض ١٩٤٦محمد علي جناح الى لندن في تشرين الثاني  سافر

انه ما لم تنقسم الهند الى دولتين " التي يناقش فيها قضية الهند وقد خطب محمد علي جناح قائالً  

هندوسية واسالمية فان ثورة اهلية ستقع في الهند وسيكون لها صداها في العالم الن العادات بين 

ً  وان المسلمين تختالطائفت ً  جذريا ً ن ال يريدون ان يستبدلوا استعماريلف اختالفا ً بريطاني ا  ا

ان الحل الوحيد للمشكلة الهندية هي قيام على هنا يصر محمد علي جناح ) ٤( "باستعمار هندوسي

  .مين في آل ناحية من نواحي الحياةدولتين خاصة مع وجود فارق آبير بين الهندوس والمسل

 ١٩٤٦تشرين الثاني  ١٧وبعد عودة محمد علي جناح الى الهند رد على رسالة ويفل في 

وفي بداية الرسالة يشكر محمد علي جناح ويفل على موقفه الشجاع على خلفية القتل الطائفي في 

بيهار ويجيبه على رسالته رغم تشاوري مع اعضاء الرابطة االسالمية فقد اجابوني ان حزب 

حزيران منذ البداية وآذلك لجنته العاملة ، وان الرابطة االسالمية  ١٦بل بتصريح المؤتمر لم يق

  .)  ٥(  قد قبلت به منذ البداية اما االن فلن تقبل به 

                                                            
(1) S.D.I.C , vol. II,  letter from Lord Wavell to Mr. M.A Jinnah ,5 , November , 
1946 , P. 655 .                                                                                                                        

  . ١، ص  ١٩٤٦تشرين االول  ٢٠،  ٣٤٦٦الثغر ، صحيفة  ) ٢( 
(3) S.D.I.C, vol. II, letter from Lord Wavell to Mr. M.A Jinnah ,5, November ,1946, 
P. 655                                                                                                                         

  .٥، ص  ١٩٤٦تشرين الثاني ،  ١١،  ٣٤٨٠ة الثغر ، العدد صحيفنقالً  عن  ) ٤( 
(5) S.D.I.C , vol. II,  letter from Mr. M.A Jinnah to lord Wavell ,17 , November , 
1946 ,  P. 655 .                                                                                                                        
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تشرين الثاني وصف محمد علي جناح عقد دورة المجلس التأسيسي الهندي في  ٢٤وفي 

غتصاب حقوق المسلمين الهنود ، بانه مؤامرة من تدبير اللورد ويفل ال ١٩٤٦آانون االول  ٩

اتحاد وطني يمثل جميع الهنود  ان على اللورد ويفل ان ينفذ سياسة تحويل السلطات بسرعة الى

  .)   ١( ال الى حزب معين وان يحافظ على النظام واالمن في المقاطعات 

   محاولة جديدة من قبل ويفل لحل االزمة الهندية عقد مؤتمر في لندن للفترةبوصفها و

السيخ واثنين من الهندوس واثنين من  عن وممثل آانون االول ، ضم االنكليز ٩ – ٣من 

بدأت المباحثات في لندن بين وحضر المؤتمر آل من نهرو ومحمد علي جناح )  ٢( المسلمين 

القادة البريطانيين والهنود وآانت الغاية منها هي الضغط على محمد علي جناح لدخوله المجلس 

، اال ان مباحثات لندن لم تصل الى نتيجة ، فقد غادر آل من نهرو )  ٣(  التأسيسي وعدم مقاطعته 

ضور افتتاح المجلس التأسيسي ، لح ١٩٤٦آانون االول  ٧مثل السيخ عائدين الى الهند في مو

   .)  ٤( اما محمد علي جناح فقد بقي في لندن 

آانون االول من السنة نفسها في  ٩وعندما انعقد المجلس التأسيسي  الول مرة في 

وان هذا المؤتمر آان اخر  ،)  ٥( اخذ مقاعدهم في الجلسة  ٧٥نيودلهي رفض نواب الرابطة الـ 

   .نقسام الى دولتين محاولة لمنع الهند من اال

ه امريكا للتدخل طالباً  منها دعا في خطابب ادلىجود محمد علي جناح في لندن اثناء و

لتفادي الحرب االهلية واآد ان قيام  الً  وحيداً حبوصفه د الرأي العالمي لمشروع باآستان تأيي

                                                            
  . ١، ص ١٩٤٦تشرين الثاني  ٢٥،  ٣٤٩٢العدد  ، الثغرصحيفة  ) ١( 
  . ٢٦٧دروزيل ، المصدر السابق ، ص  ) ٢( 

لندن نزل آل من محمد علي جناح وويفل ووزير ماليته لياقت علي خان ضيوفاً   وعند وصول القادة الهنود الى
 ٩،  ٣٥٠٣الثغر ، العدد  صحيفة .على الكسندر وزير الدفاع ، اما نهرو وممثل السيخ فقد نزلوا عند لورنس 

 . ٩، ص  ١٩٤٦آانون االول 
 . ١، ص  ١٩٤٦آانون االول ،  ٤،  ٣٥٠٠الثغر  ، العدد صحيفة  ) ٣( 
 . ١، ص  ١٩٤٦آانون االول  ٨،  ٣٥٠٢الثغر ، العدد صحيفة  ) ٤( 
 . ٢٦٧دروزيل ، المصدر السابق ، ص  ) ٥( 
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دولة هندية متحدة معناه العبودية للمسلمين ، وآان هذا الخطاب بمثابة انذار للحكومة البريطانية 

تقسيم الهند الى دولتين اسالمية وهندوسية واما ان تتحمل مسؤولية  ان توافق على مشروعفاما 

ر اشاو، )  ١( رفضها هذا المشروع وانذر بان آارثة هائلة ستقع اذا رفض مشروع باآستان 

ة حسب تعبيره في حالة عدم الموافقة يمحمد علي جناح الى احتمالية حدوث حرب اهلية آارث

  . على تقسيم الهند 

متوجهاً  الى مصر وتوقف في  ١٩٤٦آانون االول  ١٤في  لندن غادر محمد علي جناح

وعند وصوله الى القاهرة حضر )  ٢( مالطة حيث بقي تلك الليلة هناك ضيفاً  على حاآم الجزيرة 

 ١٧رئيس وزراء مصر في   باشامحمود فهمي النقراشي  اجتماع للجامعة االسالمية وتكلم مع 

باآستان فان مسلمي الهند سيصبحون  دولة انه فقط عندما تأسس" قائالً   ١٩٤٦آانون االول 

ً  واال سيكون هناك خطر بقيام حكم االمبر ً  حقا ية وستمتد زوائدها عبر الية الهندوسياحرارا

ويضيف محمد علي جناح ان باآستان ستتجه نحو التعاون مع آل االمم التي " الشرق االوسط 

  . )  ٣( تناضل من اجل الحرية دون اعتبار للعرق واللون 

  

  

  

                                                            
 . ٤ – ١، ص  ١٩٤٦آانون االول  ١٨،  ٣٥١١الثغر ، العدد صحيفة  ) ١( 
 . ٢، ص  ١٩٤٦آانون االول  ١٦،  ٣٥٠٩الثغر ، العدد صحيفة  ) ٢( 
 . ٣٨٦ – ٣٨٥ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  ) ٣( 
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Þëþa@szj¾a@ @

¿@bäu@ïÜÇ@†àª@‰ë…@ÞýÔnüaë@áîÔnÛa@pbrybjß@ @

في ضوء عدم مشارآة الرابطة االسالمية في الجمعية التأسيسية لذا قررت الحكومة 

           البريطانية تبديل سياستها في الهند خاصة في ذلك الجو السياسي المشحون بين القادة 

عن عزم الحكومة  ١٩٤٧شباط  ٢٠السياسيين ، من اجل ذلك فقد صرح آليمنت اتلي في 

اعلن نفسه وفي التصريح ) ١( ١٩٤٨من الهند في موعد ال يتعدى حزيران  البريطانية االنسحاب

نائباً  للملك بدالً  من ويفل ليشرف على الترتيبات )  Mountbatten(  )٢(عن تعيين مونتباتن 

وقد اتخذ هذا القرار بناء على نصيحة من سلطات هندية القصد ) ٣(الضرورية قبل االنسحاب 

  .)٤(منه هو دفع االحزاب الهندية للتوصل الى اتفاق 

 )٥(وتمثل موقف محمد علي جناح من تصريح اتلي بأصراره على انشاء دولة باآستان 

الى اما عن موقف حزب المؤتمر من تصريح اتلي فقد رحب بالقرار البريطاني لتسليم الحكم 

، ودعت الرابطة االسالمية لبحث الوسائل لتسليم السلطة حسب  ١٩٤٨الهنود قبل حزيران 
                                                            

(1)Michael Brecher , OP. cit., P. 127 ; Allen Hayes Merriam , OP.cit., P.125. 
ملك في الهند ، ينتمي الى ، اميرال ودبلوماسي بريطاني واخر نائب  ١٩٧٩ – ١٩٠٠: مونتباتن لويس   )٢(

، تولى  االسرة الملكية فقد آانت امه حفيدة الملكة فكتوريا ، التحق بالبحرية البريطانية وهو ابن السادسة عشرة
لقوات الحلفاء في جنوب شرق اسيا فاعاد  اً قائد ١٩٤٣المدمرة البريطانية آيلي ، عين عام  قيادة ١٩٣٩عام 

وقسم شبه الجزيرة الهندية الى الهند وباآستان ، ترك  ١٩٤٧ملك في الهند عام احتالل بورما ، اصبح نائب ال
ً وعاد الى عمله بالقوات البحرية واصبح قائد ١٩٤٨الهند في حزيران   – ١٩٥٩الرآان الدفاع في العام  ا

 سانشيتاسينها ، مفضل خمري ، اغتياالت غيرت مجرى التاريخ ، ترجمة ضحى.  ١٩٧٩، اغتيل عام  ١٩٦٥
  . ١٧٣ – ١٧٢، ص  ٢٠٠٧، بيروت ،  ١الخطيب ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، ط 

(3) Ishtiaq Husain Qureshi , OP. cit., P. 288 . 
 

  . ٣، ص  ١٩٤٧شباط  ٢٣،  ٣٥٦٦الثغر ، العدد صحيفة  )٤(
  .١، ص  ١٩٤٧شباط  ٢٤،  ٣٥٦٧الثغر ، العدد صحيفة  )٥(
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الموعد المحدد ، اال ان الرابطة ظلت مصرة على موقفها بانها لن تدخل في مفاوضات مع حزب 

  . )١( المؤتمر ما لم يقبل مشروع باآستان وتكون اساساً  لكل مفاوضات مع حزب المؤتمر 

للملك فوصل الى دلهي في  اً نائببوصفه السياسي جاء مونتباتن الى الهند في هذا الجو 

وغادر ويفل  )٢(قبل مغادرته الهند تماعه مع نائب الملك السابق وبدأ عمله باج ١٩٤٧آذار  ٢٢

  . )٣( )قرار باآستان ( آذار اي في الذآرى السابعة لقرار الهور  ٢٣الهند يوم 

الملك الجديد مونتباتن حتى بدأ بسلسلة من المباحثات مع اآبر قادة وما ان وصل نائب 

ل اال ان الظاهر آان وهم غاندي ومحمد علي جناح وليقانت علي خان والسردار بات )٤(ند اله

ملك وبدأت لل اً التقى به في الماليو ، قبل سنة من تعيينه نائبقد مونتباتن مياالً  لنهرو النه سبق و

  .) ٥( احة وتحولت الى صداقة بينهما ثقة وصر

بدأ مونتباتن مباحثاته مع غاندي في الثالثين من آذار ولغاية الرابع من نيسان من السنة 

نفسها في خمسة لقاءات منفصلة احداها عن اآلخر اقترح خاللها غاندي ان يعطي محمد علي 

اح ، فناقش االمر اوالً  جناح رئاسة الوزراء اال ان اقتراح غاندي لم يصل ابداً  لمحمد علي جن

مع نهرو الذي رفض االقتراح ، واعلن عن رغبته في بقاء غاندي بضعة ايام في دلهي واآد ان 

  . )٦(غاندي آان بعيداً  عن السياسة لمدة اربعة اشهر 

  

  

                                                            
  . ٣، ص  ١٩٤٧آذار  ١٢،  ٣٥٨١الثغر ، العدد صحيفة  )١(
  . ١، ص  ١٩٤٧آذار  ٢٢،  ٣٥٨٩الثغر ، العدد صحيفة  )٢(
  . ٢٩٨شريف الدين بيرزادة ، المصدر السابق ، ص  )٣(

(4)Lord Bird wood , OP. cit ., P. 32 . 
(5)Jaswant Singh , Jinnah India – partition  Independence,New Delhi ,2009 ,P. 432 .  

             Ibid , P. 432                          ؛                            ٣٩٨ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٦(
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ووصف مونتباتن محمد  ١٩٤٧نيسان  ٥بدأ مونتباتن مناقشاته مع محمد علي جناح في 

الحساسية متعجرف ومتعالي في حين قال محمد علي جناح في مباحثاته مع علي جناح بانه شديد 

انه من "اف واض "واال فان الهند ستهلك جميعاً هناك حل واحد عملية جراحية للهند "  مونتباتن

جانب المسلمين هناك رجل واحد يمكن التعامل معه نفسه فقد اعترف السيد غاندي انه ال يمثل 

وذ آبير دون مسؤولية ، وآل من نهرو وباتل يمثل وجهة نظر مختلفة في احداً  رغم ان لديه نف

  . )١(  "حزب المؤتمر وال يستطيع احد منهما اعطاء جواب صريح نيابة عن حزب المؤتمر

بكل العمل محمد علي جناح ففي السابع من نيسان حاول مونتباتن وتجدد اللقاء مع 

الوسائل لجعل محمد علي جناح يقبل بخطة بعثة مجلس الوزراء باالنضمام الى الجمعية 

اال ان محمد علي جناح بقي متصلباً  ولم يعر اي اهتمام لالنضمام للجمعية التأسيسية ،التأسيسية 

التقى مونتباتن ثالث ساعات مع محمد علي جناح وخرج  ١٩٤٧، وفي العاشر من نيسان عام 

وبهذا وصل مونتباتن .  )٢(انه من الصعب الجدال معه وآان فكره مرآزاً  على باآستان  بنتيجة

ً  على مطلب واحد  الى نتيجة انه ال فائدة من التكلم اآثر مع محمد علي جناح النه آان مصرا

  .وال يمكن التعامل معه 

 ١٩٤٧عام حاول مونتباتن في الخامس عشر من نيسان   )٣(مع زيادة االحتقان الطائفي 

ايقاف ذلك عن طريق دعوة آل من غاندي ومحمد علي جناح بأصدار بيان مشترك يستنكران 

  . )٤(فيه النزاع الطائفي الدموي الدائر في البالد مع التنديد باعمال العنف 

  

  

                                                            
  .Allen Hayes Merriam , OP. cit., P. 126؛                                 ٣٩٩المصدر نفسه ، ص  )١(
  . ٤٠٠المصدر نفسه ، ص  )٢(
  . ١١٦شريف المجاهد ، المصدر السابق ، ص  )٣(

  . ٢٠١ – ٢٠٠ميشال برشير ، المصدر السابق ، ص : حول االحتقان الطائفي ، ينظر 
  . ١، ص  ١٩٤٧نيسان  ١٦،  ٣٦١١الثغر ، العدد صحيفة  )٤(
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لمنع تقسيم الهند اال انه  ١٩٤٧واصدر مونتباتن خطة في الخامس عشر من آيار عام 

  : )١( مستقلة وموحدة في آن واحد واقترح ان تضم الهند آل منحاول جعل الهند 

  .البالد التي تعرف بهندوستان  –أ 

  .البالد التي تعرف بباآستان الغربية  –ب 

ضمن الخطة ان يتم تقسيم البنغال  فياصبحت باآستان الشرقية ، وآان  التيالبالد  - جـ 

والبنجاب فاجاب محمد علي جناح برفض الرابطة االسالمية على تجزئة آل من البنغال 

  .  والبنجاب

فشل مونتباتن باالبقاء على الهند موحدة فقرر مونتباتن السفر الى لندن مع زوجته    

ً  اتلي بشأن حالة الهند بناء وذلك للمشاورة مع ١٩٤٧فوصال لندن في التاسع عشر من ايار عام 

  . )٢(على دعوة وجهت له 

اته مع القادة البريطانيين الطالعهم على دقائق الوضع والوصول الى طريقة وجاءت مشاور

في جو من السكينة والهدوء ، ونقل السلطة الى الهنود ، النهاء الحكم البريطاني في الهند ، 

 ان هو امر ال مناص منه حتى من ان القبول بالباآستوالمالحظ من محادثات مونتباتن في لندن 

  . )٣(حزب المؤتمر 
  

بعد عودة مونتباتن الى الهند واجراءه مشاورات في لندن والهند ايقن بعدها مونتباتن ان 

ً استقالل باآستان  ً  مؤآدا التي  ١٩٤٧، واعلن خطته في الثاني من حزيران عام  بات امرا

اآستان التي تتألف من القسم الشمالي الغربي من الهند ومن مهدت الظروف لتأسيس دولة ب

البنغال الشرقية ، اما االقاليم المشترآة امثال البنجاب واقليم الحدود الشمالية الغربية والسند 

                                                            
(1)Muniruddin Chughtai , OP. cit. , P. 28 . 

  .Lord Bird wood , OP. cit ., P.33     ؛   ١، ص  ١٩٤٧آيار  ٢٠،  ٢٦٣٩د الثغر ، العدصحيفة   )٢(
  . ٣، ص  ١٩٤٧آيار  ٢١،  ٣٦٤٠الثغر ، العدد صحيفة   )٣(
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ً  من آسام فقد آانت ستخضع لالقتراع بامر انتمائها  اعفت الخطة دويالت . وبلوشستان وقسما

  . )١( الى باآستان  ووحثتها على االنضمام اما للهند ااالمارات من والئها للعرش 

اما بالنسبة الى نقل السلطة فقد اقترحت خطة مونتباتن تقسيم الهند الى دولتين تدار 

  )٢(شؤونها خالل فترة االنتقال على غرار الدومنيون ويكون نائب الملك حاآماً  عاماً  للقسمين 

بموافقة آل من محمد علي جناح ونهرو  ١٩٤٧وحظيت هذه الخطة في الثالث من حزيران عام 

  . )٣(  وبالديف سنغ

ل بريطانيا في نقل السلطة تبعاً  للظروف التي عانت منها بعد خروجها من يوجاء تعج

اآل مشواضافة الى انها لم تعد تستطيع ان تتحمل نفقات الجيش الهندي داخل الهند ،  ،الحرب

  .رأت ان من مصلحتها نقل السلطة الى دولتين والهندوس والمسلمين 

من  ع الخطة في اجتماع لها في العاشرتمثل موقف الرابطة االسالمية من مشرو

اليقاف العمل بخطة بعثة الحكومة ، وقد  واعربت عن ارتياحهافي دلهي  ١٩٤٧حزيران عام 

بوصفها لجاللة لنقل السلطة رأى اجتماع الرابطة انه من الضروري النظر في خطة صاحب ا

اديء ل االجتماع محمد علي جناح الصالحية الكاملة في قبول المبوقد خّو ،وحدة آاملة 

  . )٤(ا وسط الً حبوصفه الجوهرية الواردة في الخطة 

  

                                                            
  

  ؛ ٧٣١ستافريانوس ، المصدر السابق ، المجلد الثاني ، ص . س . ل   )١(
Lord Bird wood , OP. cit ., P.33. 

  . ١، ص  ١٩٤٧حزيران  ٣،  ٣٦٥١الثغر ، العدد صحيفة   )٢(
  . ١٦٨، دروزيل ، المصدر السابق ، ص  ١٨٦، المصدر السابق ، ص  زستيف آيان )٣(
  . Lord Bird wood , OP. cit ., P. 34          ؛ ٣٠٨شريف الدين بيرزادة ، المصدر السابق ، ص   )٤(
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ً  في يومياما موقف  الرابع عشر  حزب المؤتمر من الخطة فقد عقد الحزب اجتماعا

بعده اعلن موافقته لمشروع التقسيم ، وبحضور غاندي  ١٩٤٧والخامس عشر من حزيران عام 

   )١( معارضته السابقة لتقسيم الهند بالرغم من، اال انه لم يعارض القرار ،  هذين االجتماعين في

في الرابع عشر من حزيران آانت اضطرابات السيخ تزداد ساعة بساعة وتوضحت 

يشعرون انهم الضحية لطموح المسلمين ، واصبحوا  ١٩٤٧لديهم خطة الثالث من حزيران عام 

حزيران واحد  ٢٢قتل في  اذوازدادت االضطرابات في آلكتا  السياسي وانتهازية الهندوس ،

  . )٢(حادثة  ةعشر من الشهر نفسه آانت هناك ثماني ونعشرلواوفي الثالث  اً وعشرون شخص

واجتمع آل من محمد علي جناح ونهرو ومونتباتن وبالديف سنغ في السابع والعشرين 

ترسيم الحدود واتفق غاية من اجتماعهم هو تعيين لجان وآانت ال ١٩٤٧من حزيران عام 

لحزب المؤتمر واثنين من الرابطة االسالمية يجتمعون  الطراف على تعيين اثنان من القضاةا

لتقسيم آل من البنغال والبنجاب ، واقترح محمد علي جناح خالل هذا االجتماع ان يكون 

لهند ، اال اعدم زيارته  من رغمباللرئاسة اللجان )  Radcliffe( المحامي البريطاني راد آليف 

ونتيجة لتعيين اثنين من قضاة حزب المؤتمر واثنين .  )٣( انه تمت الموافقة عليه باعتراض نهرو 

من قضاة الرابطة االسالمية فان قرارات احدهما تمثل النقيض لآلخر ، حتى ان اخيراً  اصبح 

  . )٤(راد آليف نفسه يتولى الفصل بينهما 

ً  في اختيار راد لقد آان محمد ما  آليف لرئاسة لجان الحدود فان آلعلي جناح مخطئا

  .ما تزال مشاآلها باقية الى االن وضعته اللجان لتقسيم الحدود 

  

                                                            
  . Michael Brecher , OP. cit ., P. 134-135          ؛ ٢١٣ميشال برشير ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١٩٣، المصدر السابق ، ص  زآيان ستيف )٢(
  . Lord Bird wood , OP. cit ., P. 36               ؛     ٤١٥ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ٢١٧ميشال برشير ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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قدم الى البرلمان البريطاني مشروع استقالل الهند ، وقد اقره  ١٩٤٧في تموز عام 

واقره مجلس اللوردات في اليوم التالي ،  ١٩٤٧مجلس العموم في الخامس عشر من تموز عام 

وهكذا تشكلت في العشرين من تموز   )١( تموزوصدق من قبل الملك في الثامن عشر من 

  . )٢(حكومتان مؤقتتان لكل من الهند وباآستان 

ن محمد علي واثناء ما آانت تجري عملية تقسيم الممتلكات بين الهند والدولة الوليدة فا

اضافة الى قصره في تلة ماالبار لغرض الذهاب الى باآستان وفعالً   هدورجناح عمل على بيعُ 

مطار دلهي الى مطار آراتشي وآان  ١٩٤٧جناح في السابع من آب عام فقد غادر محمد علي 

فيها محمد   االلوف في انتظاره وبعد يومين من وصوله اقيمت له احتفالية في نادي آراتشي قال

، دعونا ..  هاوعلى رمال آراتشي لعبت ودخلت المدرسة في انا آراتشي المولد" علي جناح 

نعمل ورديتين في اليوم اذا لزم االمر لنجعل دولة باآستان ذات السيادة سعيدة حقاً  وموحدة حقاً  

  . )٣( " وقوية حقاً  

للجمعيتين  ونتيجة لعدم وجود برلمان شرعي في الحكومتين فقد اعطيت الصالحيات

  . ) ٤(هيئتين تشريعيتين لصياغة الدستور لكل منهما  المنطقتين آي تصبحا تاالتأسيسيتين في آل

) ٥( ١٩٤٧اول مرة في الحادي عشر من آب الجمعية التأسيسية الباآستانية  واجتمعت

  . )٦(وانتخبت محمد علي جناح لرئاستها 

                                                            
  . ٣٠٨شريف الدين بيرزادة ، المصدر السابق ، ص   )١(
  . ٢١٥ميشال برشير ، المصدر السابق ، ص   )٢(

(3) Government of Pakistan , Quaid – I- Azam mahomed Ali Jinnah speeches as 
Govenor – General of Pakistan 1947 – 1948 , Karachi , N. D , P. 6 . 

  . ١٦٤در السابق ، ص ميشال برشير ، المص )٤(
(5) G.P., Presidential Address to the Constituent Amssembly of Pakitan on 11th 
August , 1947 , P.4. 

 ٩٢٩٣صحيفة الزمان ، العدد . مسلماً  في الهور وحدها  ٦٤وقبل اجتماع الجمعية التأسيسية بيومين قتل   )٦(
  . ١، ص  ١٩٤٧آب  ١١، 



Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]  
  

 @æbn×bi@òÛë†Û@Ć@bîö‰@bäu@ïÜÇ@†àªQYTW@–@QYTX  

  
  

 

 
 

  ١٦٣    
 

للمشارآة   )١(١٩٤٧من آب عام  عشر ووصل مونتباتن وزوجته الى آراتشي في الثالث

اود ان اقول يا صاحب الفخامة " في احتفال نقل السلطة والقى محمد علي جناح خطاباً  قال فيه 

آيف نفذتم من آل قلبكم السياسة والمباديء التي وضعت يوم الثالث من اللورد مونتباتن آم نقدر 

ن يفقط في هاتلهند واسمك سيخلد ليس في ا حزيران وقانون استقالل الهند ، انت اخر نائب ملك

 بالمقابل قرأ "انجز مهامه باخالص  اً شخصبوصفه في تاريخ العالم  ن لكن سيجد مكاناً يالدولت

  ) .٢(رسالة ابن عمه جورج الخامس التي ترحب بباآستان في الكومنولث مونتباتن 

ً  لمصادر المخابرات  محمد علي جناح بان هناك مونتباتن  اخبرفي اليوم التالي وطبقا

 اثناءوآب الذي يشمل محمد علي جناح دبرها السيخ له ، فستلقى قنبلة على الميلة لقتله محاو

محمد علي جناح بالغاء هذه الجولة اال ان محمد علي  من لب مونتباتنجولته في آراتشي وقد ط

جناح رفض هذا االقتراح ، واقترح مونتباتن الرآوب بسيارة مغلقة ورفض محمد علي جناح 

ً  وآان على طول الطريق شرطة مصطفين وآانت هناك هتافات النصراالقتراح ايض   ا

  . )٣(لباآستان 

غادر مونتباتن وزوجته آراتشي عائدين الى الهند ، حيث آانت هناك احتفاالت اخرى 

للطرق المؤدية الى  ١٩٤٧تنتظره ، فقد وقفت جماهير آبيرة مساء يوم الرابع عشر من آب 

ً البرلمان ووجه نهرو خطاب منذ سنين طويلة مضت ضربنا " الى الجمعية التأسيسية قال فيه  ا

على  آان الوفاء غير آامل وليسان نفي بتعهدنا ، وآي موعداً  مع القدر وقد حان الوقت االن 

   . )٤( "ي درجة من التمام غير انه وفاء ضرور

                                                            
 ٢٠٠اليوم حدثت مذبحة في امرتسار شرق البنجاب قام بها السيخ فقتلوا وهجروا على مدى يومين في هذا   )١(

  .٣٣، ص  ١٩٥١عمر فروخ ، باآستان دوله ستعيش ، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ، . ألف مسلم 
(2) G. P. Speech at the Banquet held in Honour of Lord Mountbatten at Governor – 
Generals' House , Karachi on 13th August , 1947 , P.11 . 
(3) Jaswant Singh , OP. cit. , P.497 . 

  . ٢١٨ميشال برشير ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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لغاية  ١٩٤٧عام وقد اختير مونتباتن حاآماً  عاماً  للهند للفترة من الخامس عشر من آب 

ولكن المجلس التأسيسي الباآستاني رفض اختيار  )١(١٩٤٨الحادي والثالثين من آذار عام 

مونتباتن النه آان مقرباً  لحزب المؤتمر الوطني الهندي واختار محمد علي جناح حاآماً  عاماً  

  . )٣( ١٩٤٧، في الخامس عشر من آب عام  )٢(لباآستان 

لترسيم الحدود ، وبعدها  تقالل تم نشر احكام لجنة رادآليفاالس في اليوم الثاني العالن

، ففي السابع عشر من آب انقطعت منطقة شرق  )٤(دخلت منطقة شرق البنجاب في حرب اهلية 

ً  عن دلهي البنجاب ار لم سوفي العشرين من آب لم تبق أية قرية بين الهور وامرت ،اال جوا

رهم ، ولم يسلم السكان الفارين الى باآستان بالقطارات تحرق ويقتل سكانها او يفرون من ديا

عندما  شاهدت هذا القطار في آارآار" طار ووصف مراسل صحيفة بومباي آرونيكل الق

ار وقد وضعت عليه حراسة آبيرة وآانت الرائحة النتنة على رصيف المحطة سانتقلت الى امرت

ً  حتى ان الحراس آانوا يضعون الكمامات  على انوفهم وذبحت العصابات المسلحة مؤذية جدا

الرآاب من الرجال والنساء وآانوا مستلقين وهم اموات جاثمون في اوضاع مروعة وغارقون 

  . )٥( " قورة وممزقة بفي الدم ورؤوسهم مصدومة وبطونهم م

                                                            
(1) Michael Brecher , OP. cit ., P. 136 . 

آليو متر وتألفت  ١٦٠٩وشملت قسمين متباعدين هما باآستان الغربية وباآستان الشرقية يفصل بينهما  )٢(
باآستان الغربية من اقليم الحدود الشمالية الغربية مع المناطق القبلية واقليم السند وبلوشستان والجزء الغربي 

يالكوت وجوجرانوال وشيخبور في الهور من اقليم البنجاب الذي يشمل آل من منطقتي روالبندي ومولتان وس
واجزاء من منطقتي الهور وجوروداسبور ، اما باآستان الشرقية فتتألف من الجزء االآبر من اقليم البنغال 
وادمجت االجزاء التالية من البنغال الى باآستان الشرقية وهي شيتاجونج ودآا وبوجرا وراجشاهي وباينا 

تاريخ جانكوفسكي وبوالنسكايا ، . ر وناديا وجيسور وجالبالجوري ومالدا ورانجور وبعض اجزاء من ديناجبو
 المصدر السابق، ،باآستان وترآه الفتره االستعماريه بحث في  آتاب باآستان الدوله والمجتمع واالسالم 

  . ١٨ص
  . ٢٦٨دروزيل ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ١٢٠شريف المجاهد ، المصدر السابق ، ص : نقالً  عن  )٤(

(5) Michael Brecher , OP. cit ., P. 138-139 . 
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واستمرت اعمال قتل المسلمين الذاهبين الى باآستان بالقطارات ففي السادس والعشرين 

ً  من آوهات وتعرض آثير من  ١٩٤٧من آب عام  تعرض قطار آخر الى اطالق النار قادما

     بندي جاءت سيارات االسعاف لنقل الجرحى والرآابه للقتل وعند وصول القطار الى ر

مسلم واحد في امباال وآذلك في المتواصل ضد المسلمين لم يبق من جراء هذا القتل  )١( والقتلى

  . )٢() شرق البنجاب ( منطقة جوالندور 

شهدت الفترة من السابع الى العاشر من  إذعمال القتل والتخريب الى دلهي ووصلت ا

ايلول حرق المحلة االسالمية في بهارغنج بكاملها وآارول باغ نهب آل بيت مسلم وآذلك في 

 واورهي آالوني واغتصبت نساء المسلمين وقتلت بطريقة) سوق الخضر ( مناطق سري مندي 

وحشية ، وقدر عدد الذين قتلوا في دلهي وضواحيها خمسة عشر الف مسلم ، واعترف غاندي 

بانه ما ال يقل عن الف وتسعمائة وسبع وثالثون مسجد قد اخذ من المسلمين في مدينة دلهي 

وحدها وان احد هذه المساجد يبعد ثمانمائة وخمسين متر عن مكتب نهرو وقد تحول هذا المسجد 

  . )٣( ندوسيالى معبد ه

االماآن الفقيرة في القرى المجاورة لدلهي بل الى  وامتدت اعمال القتل والسلب والحرق

ً  من دلهي وشوارعها العريضة وبيوتامتدت الى االماآن الراقية ل ها الفارهة ، ومن بقي حيا

السكان المسلمين في دلهي هربوا الى قلعة قديمة آانت قد بنيت في القرن السادس عشر ابان 

حكم االمبراطور همايون وآان هؤالء في ظروف معيشية صعبة اذ ال طبيب وال غذاء وال ماء 

التي لقيها المسلمون الفارون ولم يستطيعوا الفرار الى باآستان بالقطارات بعد االعمال الوحشية 

، ان طريقة قتل المسلمين في الهند آان  )٤(، وبعد فترة نقلوا الى آراتشي عن طريق الجو 

الغرض منها انقاص عدد المسلمين وجعل اآبر عدد منهم يغادر الى باآستان عن طريق 

   في الهند  المسلمين حالاصبح جبارهم على الرحيل بالقوة ، وترويعهم وبث الخوف فيهم وا

                                                            
  . ٢٠٨ايان ستيفز ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١٢٢شريف المجاهد ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ١٢٤ – ١٢٣المصدر نفسه ، ص  )٣(
  . ٢١٤ – ٢١٣ايان ستيفز ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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مجازر في دير  منسلمين في فلسطين وما تعرضوا له الم اشبه بحالتحت حكم الهندوس هي 

  .ياسين

   انه ال يستطيع احتمال قتل المسلمين " وتجسد موقف نهرو من مجزرة دلهي بقوله 

 الى السردار باتل وزير الداخلية فردّ  على شكواه على انهامثل الكالب والقطط وقدم شكوى 

هذا رد وزير الداخلية على رئيس الوزراء فكيف له ان يعامل المسلمين الذين بقوا  )١( "مبهمة 

  .قلة داخل الهند ، وآيف له ان يرد عليهم 

وصرح محمد علي جناح من جانبه عن مجازر دلهي ووجه خطابه الى مسلمي باآستان 

اآستانيون ومهما تكن االسباب على انهم مواطنون ب" وآيفية التعامل مع الهندوس في باآستان 

ً  لما  االستفزازية من الهندوس في الهند ، فان من واجب آل مسلم يحترم آلمته وشرفه ووفقا

يأمره به دينه ان يحمي الضعيف ويساعده واني احثهم جميعاً  ان ال يكونوا اداة انتقام او االخذ 

معاملتهم معاملة عادلة آما نعامل بالثأر وان واجبنا االلزامي يحتم علينا حماية االقليات و

  . )٢( "مواطنينا 

آان الموقف البريطاني من مجازر دلهي يتمثل بحديث للورد آسماي رئيس ارآان نائب 

آانت دلهي على حافة الفوضى وآان " قائالً   ١٩٤٧الملك مع محمد علي جناح في ايلول عام 

يتم اصطياد المسلمين وذبحهم بصورة منظمة فسأله محمد علي جناح حول آيفية سماح حكومة 

ال يمكن الي مسلم ان يتحرك بحرية دون ان يكون هناك خطر سماي بانه آمتحضرة بذلك فردّ  

على حياته وقد اعترف فيما بعد مونتباتن بقوله بينما آان في آراتشي حوادث قليلة جداً  فقد آان 

ان اعتراف مونتباتن بالتهجير الكامل للمسلمين في دلهي يشكل مدى   )٣(" في دلهي تهجير آامل 

بوضع خاصة وان مونتباتن هو الحاآم العام للهند وهو ادرى من غيره  هاخطورة الوضع في

  .المسلمين وما تعرضوا له في آل الهند وليس في دلهي وحدها 

@ @
                                                            

  . ١٢٥ – ١٢٤شريف المجاهد ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١٢٧المصدر نفسه ، ص  )٢(
  . ١٢٨المصدر نفسه ، ص  )٣(
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aÛa@szj¾ïãbr@ @

ÄäÛabîÛa@âbï@ @

من  ١٩٣٥الهند عند اصداره عام  المعارضة الكبيرة التي لقيها قانون حكومة من رغمبال

مع بعض بنود قانون االستقالل  تتفق محمد علي جناح والرابطة االسالمية اال ان بنوده دنل

يرأس محمد علي جناح آان  )١(قد تم العمل بها بعد االستقالل و . ١٩٤٧الهندي الصادر عام 

الجهاز االداري للبالد و يتمتع بسلطة آاملة على االدارة المدنية والقوات المسلحة وبأوامره 

محكمة قائمة نقضها تستطيع أي الخاصة  آان يستطيع تعديل الدستور القائم واصدار قوانين ال 

  .  )٢(آما يتولى ايضاً  رئاسة المجلس التشريعي للبالد وهو ما يسمى بالجمعية التأسيسية ،

واضافة  ) والد االمة( وآان محمد علي جناح هو اول حاآم عام في باآستان ولقب بـ 

الى احتفاظه بمنصب الحاآم العام ورئيس المجلس التشريعي احتفظ لنفسه بمنصب وزير 

، يعاون الحاآم العام مجلس وزراء مكون من ستة وزراء  )٣(الخارجية ووزير مناطق الحدود 

 ١٩٤٧تم اختيارهم من االعضاء السابقين في المجلس االستشاري لنائب الملك قبل التقسيم عام 

  . )٤(وآان اغلبهم من اعضاء الرابطة االسالمية وقد ترأس مجلس الوزراء ليقانت علي خان 

                                                            
(1) Gul shahzad Sarwar , Pakistan studies An Analytical Approach to Pakistan 
Affairs , Karachi , 2004 , P.211 ;          ٥٠فاروق حسان محمود الخزرجي ، المصدر السابق ، ص  

  . ٥٩ستار جبار عالي الدليمي ، تطور النظام السياسي ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(

الجنوب االوسط للقاره االسيويه دراسه في  ،نعمان دهش العقيلي ،احمد سعيد حديدوفيق حسين الخشاب ، )٣(
  . ٨٨، ص ١٩٨٠، مطبعه جامعه بغداد ، ،الترآيب السياسي واالجتماعي واالقتصادي ضمن االطار االقليمي 

  . ٥١ – ٥٠فاروق حسان محمود الخزرجي ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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ف غير منظمة وبدون سجالت واثاث ، بدأت الوزارات المرآزية بالعمل في غروقد 

     ، او تم تدميرها اثناء نقلها الى وحتى السجالت المهمة الستمرار االدارة لم تسلم اليها 

  . )١( باآستان

الحكم ، فكانت لها حكوماتها ووزراءها اما وضع االقاليم فقد تمتعت باستقاللية 

 ، وان  حكامها ن الحاآم العامعيويحق إصدار القوانين الخاصة بها ولها  ،ومجالسها التشريعية 

ن باستثناء حاآم ين باآستانييالذين آانوا يعتبرون موظف. نيين اطأغلب حكام هذه االقاليم من البري

  . )٢(السند 

في  ت سياسة محمد علي جناح الداخلية في أول خطاب له أمام المجلس التشريعيحددت

والثانية العمل  ،فكانت المهمة االولى هي صياغة دستور باآستان المستقبلي ١٩٤٧آب  ١١

وأضاف محمد علي جناح من واجب الحكومة االول حفظ القانون حتى  ،آوحدة واحدة متكاملة

فعلينا القضاء  يحمي ممتلكات مواطنيها بشكل آامل والقضاء على الرشوة والفساد فهما سّم

 وهي استغالل المنصبويناقش محمد علي جناح مشكلة اخرى في خطابه عليهما بيد من حديد 

  .) ٣(تسامح مع اي نوع من استغالل الوظيفة او تفضيل االقارب على االخرين يلن وانه 

في هذا التقسيم من المستحيل تجنب مسألة انه " محمد علي جناح  وقد جاء في خطاب

اذا اردنا جعل دولة باآستان دولة و ،وحدها وليس في دولة باآستانما  ةدولاي االقليات في 

اء واذا ما الفقير جماهير وبخاصة فقط على رفاهية الشعب فاننا يجب ان نرآزسعيدة ومزدهرة 

عملتم في تعاون ودفنتم خالفاتكم فمن المحتم ان تصيبوا النجاح وال بد ان نبدأ العمل بهذه الروح 

ة واالقلية وبين الهندوس والمسلمين ستختفي انتم وبمرور الوقت فان آل الحزازات بين االغلبي

لقد " ويضيف  " ، احرار بالذهاب الى معابدآم ومساجدآم او اي مكان للعبادة في دولة باآستان

                                                            
(1) Gul shahzad Sarwar , OP. cit ., P. 210 . 

  . ٥١ود الخزرجي ، المصدر السابق ، صفاروق حسان محم )٢(
(3) G. P, Presidetial Address to the constituent Assembly of Pakistan on 11th August 
, 1947,  pp. 6 – 7 . 
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بدأنا بمبدأ قوي جميعنا مواطنون متساوون في الدولة والهندوس لم يعودوا هندوسيين وال 

  . )١(اسي بصفتهم مواطني هذه الدولة المسلمين ليس بالمعنى الديني بل بالمعنى السي

خطاب محمد علي جناح االول أمام المجلس التأسيسي تحديد السياسة التي ينوي تضمن 

جه الدولة منها ما هو موروث السير عليها في حكمه لباآستان واستعرض المشاآل التي توا

ا مشاآل جديدة مع وضعه الحلول في سبيل التخلص منها ، ومنها ما يتعلق بسكان الدولة ومنه

واالنتماء للعرقية ن بغض النظر عن الدين ين باآستانييان يكونوا مواطنالجديدة وآيف يجب 

ستتعرض الدولة للتمزق والطائفية وهذه النقطة جوهرية في سبيل إنجاح الدولة وبخالف ذلك 

  .ي شتى أماآنها والى النخر ف

ع الدستور في باآستان هي المهمة االآثر تعقيداً  الن باآستان تتألف أصبحت مهمة وض

يم االخر فلكل من هذه االقاليم من أربع قوميات يشكل آل منها أقليم قائم بذاته ويختلف عن االقل

من آانون الثاني مع االقليم االخر ، وفي الخامس والعشرين تها وثقافتها وحدودها الجغرافية لغ

حدد محمد علي جناح وجه الدستور المستقبلي لباآستان في أثناء حديثه لمحامي آراتشي  ١٩٤٨

ان االسالم علمنا المساواة والعدالة واالنصاف ويتساءل لماذا يخاف اي شخص من " 

ي جناح رآز محمد عل )٢( "الديمقراطية والمساواة فعلينا ان نعتمد في انشاء دولة باآستان عليها

  . االسالم بعد االستقالل وربط الديمقراطية بتعاليم االسالم  لىفي خطاباته ع

اما عن اسباب  )٣(عاصمة لدولته الجديدة  مدينة آراتشيمحمد علي جناح  واختار

في زيارة له لمجلس بلدية  ١٩٤٧اختياره لها فقد بينها في الخامس والعشرين من آب عام 

انا احب هذه المدينة ليست النها محل والدتي اال انها محل والدة باآستان " قال  اذآراتشي 
                                                            

(1) Sharif Almujahid , Liquat Merchant,  OP. cit .,cit. , P.36 ; Rafique Ahmad , 
Islamic Democratic welfare state as visualized by Quaid – I – Azam , Lahore , 2010 
, P. 18 . 
(2) Sharif AL Mujahid , Liquat Merchant , OP. cit ., P. 36 .  
(3) Chares A. Fisher , The Changing Map of Asia A Political Geography , U,S. A , 
P.175. 
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ناءها ويمكنني ان اقول بثقة ان آراتشي ستكون واحدة من المدن االولى في العالم ليست فقط بمي

آثير من المساحات المفتوحة على خالف المدن االخرى المزدحمة البحري بل الحتوائها على 

 ت تعطي انطباع للزائر وتجعله يشعر بالسرور اضافة الى مناخها الصحي ونسيمهافهذه المساحا

عاصمة باآستان هنا ومجيء الحكومة الباآستانية وشخصياتها  علنالعذب طيلة ايام السنة لهذا ا

ً  يذآر ان هدفنا ليس فقط  " ورجال االعمال والتجارة  ازالة العوز والخوف بجميع " واخيرا

  . ) ١(" اً  تأمين الحرية والمساواة مثل ما اوصى به االسالم انواعه لكن ايض

شكلت عملية اختيار اللغة في باآستان عقبة بسبب االختالفات العرقية بين السكان لقد 

فيتكلم سكان باآستان الغربية لغة االوردو ، اما في  ) ٢( ببنجاالو بنغالالو سندالباثان والمن 

ل في االقليم حول ماذا قوقد اثيرت بعض القال) ٣(باآستان الشرقية فيتكلمون اللغة البنغالية 

اوردية ؟ من اجل هذا زار محمد  ي بنغالية حيث يسود استعمالها اوستكون اللغة في دآا هل ه

ان مسألة اختيار اللغة الهدف " وبين  ١٩٤٨آذار عام علي جناح دآا في الحادي والعشرين من 

منها تدمير المسلمين ، دعوني اوضح لكم بان لغة دولة باآستان ستكون اللغة االوردية وان اي 

شخص يحاول تضليلكم فهو بال شك عدو باآستان ويتساءل محمد علي جناح هل تودون ان 

تم بناء دولة باآستان درألالتحاد الهندي اذا يذهب شرق البنغال او اي جزء باآستاني اخر لينضم 

آان محمد علي جناح  ) ٤( "فالباب مفتوح لجميع المسلمين لالنضمام لحزب الرابطة االسالمية

يدرك ان البنغال تمتلك ما يشجعها على االنفصال عن بقية باآستان والسبب يعود الى وجود 

الهند ، مع بعد االقليم عن باآستان ووجود لغة مشترآة في اعداء باآستان بالدرجة االولى 

                                                            
(1) G. P., Karachi – Acity with Bright future Rbeply to the Civic Address Presented 
by the Karachi Corporation on 25th August 1947 , P. 18 .  
(2) Gul shahzad sarwar , OP. cit. , P. 213 . 

  اضافة الى وجود لغات اخرى في باآستان وهي لغة البشتو واللغة السندية )٣(
Ibid , P. 213 . 

اللغة العربية مادة اساسية في مناهج التعليم ، وطلبت باآستان من الدول العربية اعتبار  ١٩٥٥تقرر عام  )٤(
  . ٩٥محمود شاآر ، باآستان ، المصدر السابق ، ص . ارسال المعلمين لها من اجل ذلك 
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للسكان وهي اللغة البنغالية والقومية البنغالية لذلك آان يرآز على اهمية اللغة الواحدة لدولة 

  .باآستان الن اللغة الموحدة هي اساس الدولة الواحدة 

زية لغة المدارس ولهذا فقد اعتبرت اللغة االوردية لغة رسمية للدولة مع بقاء االنكلي

  . ) ١(والحكومة والشرآات دون اعتبارها لغة الدولة 

واآد محمد علي جناح انه ال يمكن بناء دولة قوية دون جيش قوي ، وآان عازماً  على 

بناء جيش باآستاني ليكون قادراً  للدفاع وصد اي هجوم خارجي ، ومثل محمد علي جناح قوات 

مو اال انه سينمو اسرع واآثر مما يعتقد الناس ، ويذآرهم بان الجيش الباآستاني آالطفل الذي ين

 ،سالحهم االيمان والدفاع والتضحية وبان مقر قيادتهم في آراتشي هي الطريق لباآستان الغربية

  .)٢( وهي في الوقت نفسه الطريق من الشرق الى الغرب  باالضافة لكونها ميناًء

ضر محمد علي جناح دورة تخريج ح ١٩٤٨وفي الحادي والعشرين من شباط عام 

الفوج الخامس والسادس للقوات المسلحة الباآستانية وبين ان واجب القوات المسلحة هي الحفاظ 

على التطورات االخيرة لباآستان وصون االسالم والعدالة االجتماعية االسالمية مع ذلك يجب 

  .)٣(خلص من خطر الفاشية حاربتم في عدة معارك للتوقد ان تكونوا يقظين جداً  وال سيما 

رآز محمد علي جناح اهتمامه بالجيش خاصة بعد االعتداءات الهندية على وقد 

  .االمارات الهندية وآشمير 

  

@ @
@ @

                                                            
 
(1) G. P., Speech at the Dacca University Convocation on 21th March ,1948 , P.87 . 
(2) Sharif AL Mujahid , LiaQuat merchant , OP. cit ., P. 18 .  
(3) G. P. , Address to of ficers and men 5th Heavy Ack and 6th Light Ack Regiments 
in Malir , on 21 february 1948 , P. 61 . 
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بعد ظهور دولة باآستان الى حيز الوجود تدفق اليها الالجئين خاصة بعد اعمال القتل   

س   فقط ، وقد فرّ  ومجازر القطارات رافق ذلك شعارات هندوسية من ان الهند للهندووالتهديد 

  .) ١(ن الى باآستان بانفسهم فقط خوفاً  من بطش السيخ والهندوس معاً  والالجئ

وقد تدفق الى باآستان سبعة ماليين الجيء نتيجة لالضطرابات في شرق البنجاب ودلهي       

في الهند ، وقد وصل مع وجود عدد اآبر من الالجئين المسلمين في معسكرات الالجئين 

 ،ن بحالة يرثى لها بعد مذابح التقسيم ، فقد شردوا من بيوتهم وفقدوا آل ما يملكونوالالجئ

ومن أجل معالجه  ،م مئات الجرحى والمرضى والفاقدين اهليهم واطفالهماضافة الى ان بينه

بان دولة باآستان االسالمية تجابه  موضحًا محمد علي جناح الدول االسالميةاالزمه ناشد 

مشكلة لم يسبق لها مثيل وهي فريدة من نوعها في بداية نشأتها فعلينا ان نزود الالجئين بالطعام 

الت للسكن والجل هذا فأننا نوجه نداء الى اخواننا في البلدان االسالمية واللباس واالدوية ومح

ليقوموا بمشاطرة اخوانهم في الدين في باآستان وليبادروا باسداء المساعدات المالية 

لقد قرب الشتاء ببرده القارص في غربي البنجاب وما . والمساعدات االخرى حسب استطاعتهم 

ون من الصعب انقاذ حياة الالجئين المنكوبين ، ويالحظ ان لم نحصل على المساعدات فسيك

ان مطالبة محمد علي جناح . ) ٢(الحاجة ماسة الى المالبس الشتوية والبطانيات قديمة ام جديدة 

                                                            
  .  ٩٠المصدر السابق ، ص باآستان ، محمود شاآر ، )١(
، آتاب السفارة البريطانية في بغداد الى سكرتارية مجلس الوزراء المرقم  ٣١١/  ٤٩٤٣الملفة و ، .ك. د )٢(

  .   ٨١، ص  ٣٨، و  ١٩٤٨/  ١/ ١٤والمؤرخ  ٢٥
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التستطيع  دولة وليدةالن البلدان االسالمية التدخل لمساعدة الالجئين هذا يدل على عظم الحالة 

  .الجيء  ايواء سبعة ماليين

وصول  من رغمبال اال ان) ١(وقد ترآز معظم الالجئين في السند وآراتشي وحيدر آباد 

الوقت    العدد الكبير من الالجئين فقد امد الالجئون باآستان باليد العاملة التي تحتاجها في ذلك 
  )٣( وبمرور الوقت سيطر الالجئون على التجارة وشغل بعضهم بعض الوظائف الحكومية) ٢(

انه رغم هذا فقد بقي مسلمون في الهند قدر عددهم بثالثين مليون مسلم ، اضافة الى بقاء اال ،

  .) ٤( من مجموع السكان%  ١٤نسبتهم بـ  تالهندوس في باآستان قدر

نشأت مشكلة القوميات بعد االستقالل فباآستان الغربية تضم اربع قوميات فالقومية 

من السكان وهم %  ٦٠آثر سيطرة ويشكلون نجابيون وهم المجموعة االباالولى هم ال

ن وهم جماعات قبلية نيالثانية يسمون الباثان او الباثوالقومية  ) ٥( .مسيطرون سياسياً  واقتصادياً 

تقطن الى الغرب من البنجاب وتتميز هذه القبائل بنزعة استقاللية خاصة ان هذا االقليم يمتد في 

ة يون اللغة البوشيتان ويتكلم الباثدود بين باآستان وافغانساآثر من دولة واحدة فهو يمتد على الح

  . )٦(وهي لغة خاصة بهم 

   

                                                            
  

ابها دآسيت ، المشاآل القومية والعرقية في باآستان ، مرآز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،  )١(
  . ١٨، ص  ٩العدد 

(2) Gul shuhzad sarwar , OP. cit., P.206 . 
  . ١٨ابها دآسيت ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  ، جانكوفسكي و بوالنسكايا  ٤٠ستار جبار عالي الدليمي ، تطور النظام السياسي ، المصدر السابق ، ص  )٤(

  . ١٧، المصدر السابق ، ص 
  . ٢٨، ص  ١٩٩٥بيروت ، الموسوعة التاريخية الجغرافية ، الجزء الخامس ، مسعود الخون ،  )٥(
  . ٥١ – ٤٦فاروق حسان محمود الخزرجي ، المصدر السابق ، ص   )٦(
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اما القومية الثالثة فهي السنديون ويعيشون في اقليم السند ولهم لغة خاصة بهم وهي اللغة 

ويشكل البلوش القومية الرابعة في باآستان ويقطنون في اقليم بلوشستان الواقع في . السندية 

  .) ١( الجبهة الغربية مع الحدود االفغانية وااليرانية

  ً ً  قوميا من سكانها من %  ٩٨ان  اذاما باآستان الشرقية فقد آانت تمثل تجانسا

  .) ٢(البنغاليين وعدد االقليات ال يتجاوز ثالثمائة الف نسمة 

واآد محمد علي جناح خالل سياسته الداخلية على حماية حقوق االقليات خاصة بعد 

نجاب قام بها المسلمون ضد االقليات االخرى ببعد االستقالل في باآستان بالشغب حدوث اعمال 

توجه مباشرة الى الهور  ١٩٤٧وفور سماع محمد علي جناح هذه االحداث نهاية تشرين االول 

بال شك حققنا باآستان بقوة القلم التي ليست " الى االهالي هناك وبدأ خطابه  عاجالً  ووجه نداًء

بأقل من قوة السيف هل سنحطم هذا االنجاز الكبير الذي ال مثيل له في العالم عن طريق اللجوء 

الى البربرية والمذابح ، وهل سيقودنا ذلك الى اي مكان ، باآستان تم تحقيقها وهي حل المشكلة 

ً  في شبه القارة الهندية ، نحن نشعر ان دولتنا طالما عانت من الظلم الدستوي ة االآثر تعقيدا

وخاصة من قبل لجنة الحدود التي آانت غير عادلة فعلينا التخلص من البربرية فعلى الطوائف 

جر االلوف وترآوا مشردين اجميعاً  تفهم حقيقة هذه الهمجية التي تستهين بحياة االبرياء فقد ه

ً  وجا ئعين ليست هذه اللحظة المناسبة للرجوع الى سبب هذه االحداث فاالنسانية تصرخ عاليا

  ) .٣( " بوجه هذا التصرف المريع فيجب معاقبة الفاعلين بيد من حديد 

ويذآر محمد علي جناح المسلمين بمباديء دينهم الحافل بالعدالة والتصميم ويحثهم على 

محمد  لم يرَض) ٤( الرابطة االسالمية الوحدة ، النظام وااليمان العمل ثم العمل وااللتزام بشعار 

                                                            
  . ٤٨ – ٤٧المصدر نفسه ، ص  )١(
  . ٢٩ – ٢٨مسعود الخون ، المصدر السابق ، ص  )٢(

(3) G. P., Protection of minorities A sacred Undertaking Broadcast speech from the 
Pakiston Radio , Lohore on 30th October , 1947 ,  P.32 . 
(4) Ibid , P. 34 . 
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 ،تصرف الهندوس ومعاملتهم للمسلمين في الهند مثل ن وجناح ان يتصرف المسلم علي

ان ما حدث في باآستان من اعتداء للمسلمين ضد  من رغمبالويذآرهم بحقوق االقليات ، 

  .الفاعل ذا هدد محمد علي جناح بمعاقبة ه الهندوس هو النزر اليسير مما حدث في الهند مع

تكررت المشاآل بين الالجئين المسلمين والهندوس المقيمين في  ١٩٤٨ومع بداية عام 

تفهم أ" ١٩٤٨على تصرفاتهم في التاسع من آانون الثاني محمد علي جناح باآستان فيرد 

 التصرفلكن عليهم ضبط انفسهم و مشاعر الالجئين المسلمين وآل من عانى وتعاطف معهم

،  مسؤولين وان ال يسيئوا للضيافة المقدمة لهم وان ينسوا آل ما حصل لهمالرجال مثل ال

الحكومة والمسؤولين في حماية جيرانهم الهندوس ضد  عواطالب من المسلمين التعاون م

   قبل نخبة منالعناصر الضعيفة النفوس ، ويجب ان يحكم باآستان حكومة دستورية وليس من 

  .) ١(  "وستتخذ حكومة باآستان اجراءات قاسية ضد المسيئين) الغوغائيين ( 

في اطار سعي محمد علي جناح لالهتمام بالالجئين الباآستانيين انشأ محمد علي جناح 

، ويذآر دور منظمات  ١٩٤٨االحمر الباآستانية في الخامس عشر من آذار عام هالل جمعية لل

االحمر الكندي  هاللالعالمية هو ما قدمته من مساعدات لباآستان مثالً  قدم ال االحمرهالل ال

 هالل دوالر وانفقت لشراء البطانيات وآذلك فقد حصلنا على منحة من ال ١٢,٠٠٠منحة 

مالبس وزعت  وسبعين رزمة  االحمر الترآي الذي اوصل خمس هاللاالحمر االسترالي وال

سيارة اسعاف وجلبت  ةا عشرتريطاني فقدم مستشفى آاملة واثناالحمر البهالل آلها ، اما ال

  .) ٢(حكومة ايران لقاح ضد الكوليرا وحصلنا من الواليات المتحدة على العقاقير الطبية 

لم تقدم الدول العربيه الدعم لدوله باآستان بعكس الدول االسالميه والغربيه التي 

  . ساعدتها 

                                                            
(1) G. P., message sent to the Refugees on the Occasion of tour of the riot affected 
areas in Karachi on 9th January 1948 , P.41 . 
(2) G. P., speech at the meeting of the Pakistan Red cross society held at the 
Governor – General's House Karachi on 15th March 1948 , P.71. 
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ً  لكون باآستان الغربية تتكون من اربع قوميات وباآستان الشرقية تتكون من  نظرا

قومية واحدة ، فسهل ذلك االمر على من يحاول تمزيق المسلمين الباآستانيين في ضوء ذلك 

لقد فشل " بقوله  ١٩٤٨يحذر محمد علي جناح الباآستانيين في الحادي عشر من اذار عام 

بين المسلمين الباآستانيين فقد اخذت  الشقاقستان فهم اآلن يحاولون زرع االعداء بمنع قيام باآ

)  ة، سني ةشيعي(  هذه المحاوالت تشجع االقليمية واالقليمية لعنة من اللعنات وآذلك الطائفية

، ان محمد علي جناح آان يعلم " ايضاً  من اللعنات هدف حكومتنا االدارة وحفظ االمن والنظام 

ارجية هي عدوة لباآستان تحاول تمزيق الوليد الى نصفين او اآثر عن طريق ان هناك دول خ

  .تغذية الطائفية واالقليمية وتأجيجها 

ويضرب محمد علي جناح امثلة على الدول التي تتكون من قوميات واجناس مختلفة 

يطاليون مثالً  امريكا فبعد تحريرها من النفوذ البريطاني آان فيها فرنسيون والمان واسبان وا

ن يمريكيمثل االااللمانية والفرنسية بل تحدثوا  وانكليز وآخرون فأنهم لم يتحدثوا باالسبانية او

وعليكم ان تفكروا بهذه الطريقة ، فعش وتصرف آأنك باآستاني ووطنك باآستان واطالبكم 

كن بالتغلب على االقليمية فان وجودها سيضعف الهيئة السياسية الباآستانية وسوف لن تتم

يوضح محمد علي . ) ١(باآستان من ان تكون دولة عظيمة وسوف لن تحققوا ما امل ان تحققوه 

جناح ان ترآيبة الواليات المتحدة اشبه بترآيبة باآستان من حيث السكان وانتماءاتهم المختلفة ، 

نخر  فاراد الباآستانيون التوحد وعدم النظر الى االختالفات الن هذه االختالفات تكون عوامل

  .داخل جسم الدولة وبالتالي يؤدي الى ضعفها 

@ @
@ @

                                                            
 
(1) G. P., speech at apublic meeting attended by over three lakhs of People at Dacca 
on 21 March 1948, P.87 . 
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@ @

@ @

Éia‹Ûa@szj¾a@ @

½a×b’í…b–nÓüa@Ýò  

اما المشاآل االقتصادية فكانت آثيرة منها امتناع الهند عن اعطاء باآستان حقها من 

االحتياطي النقدي وقد شكل ذلك مشكلة آبيرة لدى باآستان خاصة في السنة االولى لقيام الدولة 

ن وملي ٧٥٠المقرر ان تستلم باآستان مبلغ  آان من. )١(اوشكت باآستان ان تعلن افالسها  اذ

حصة باآستان من العملة الصعبة من بنوك الهند ، لم توافق الهند على ذلك لكن فيما بعد  روبية ،

وعلى اثر تدخل غاندي الذي اقنع الحكومة الهندية بتسليم باآستان حصتها من االحتياطي النقدي  

 ٥٥٠ ان تدفع الهندوتقرر . روبية لباآستان  مليون٢٠٠ودفعت الدفعة االولى من المبلغ وقدره 

  .) ٢(روبية اخرى في وقت الحق  مليون

تبين منذ اللحظة االولى ان باآستان آانت في امس الحاجة الى االموال واشار الى ذلك 

وان تقدم بها اي بلد ال بالقروض محمد علي جناح ان باآستان يمكن ان تقبل اي شروط معقولة 

جه حالة خطيرة فقد حجبت لقد آانت باآستان توا. يضر بسيادتها التي حصلت عليها بصعوبة 

 ٥٥٠الهند الحصة المتفق عليها من المدخرات النقدية المصرفية التي آانت تشكل موازنة قدرها 

  ً ً  حقا مليون روبية وآان هناك بالكاد من المال ما يكفي لنفقات يوم بيوم وآان الوضع حرجا

ان امتناع الهند عن . ) ٣(وآانت الهند تعتقد ان هذه الضربة المبكرة االولى ستنهي باآستان 

                                                            
(1) G. W. Choudhury , Pakistan's Relations with India 1947 – 1966 , London ,  
P.170 . 
(2) Gul shahzad Sarwar , OP. cit. , P. 210 . 

  . ٥٧ستار جبار عالي الدليمي ، تطور النظام السياسي ، المصدر السابق ، ص   )٣(
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اعطاء باآستان حصتها من االحتياطي النقدي ادى الى خلق مشاآل اقتصادية آبيرة الن باآستان 

  ) .١( آانت بحاجة الى آل تخصيص مالي لبناء الدولة الجديدة 

ً  منذ تأسيس باآستان بضرورة سداد عشرات الماليين  آذلك تأثر الوضع المالي ايضا

ثمن لنظام الري والسكك الحديدية التي مثل من ميزانية الدولة الى بريطانيا وياً  من الروبيات سن

  .) ٢(اصبحت لباآستان بعد التقسيم 

آل ما ورثته باآستان عن البريطانيين اقتصاد استعماري متخلف ، وفي السنة االولى 

من متوسط %  ٣روبية ما نسبته  ٢٣٠,٤لباآستان آان معدل متوسط دخل الفرد ال يزيد عن 

) ٣(الواليات المتحدة االمريكية ، وعانى الواقع الصناعي فيها من تدهور آبير في د الفردخل 

من اجمالي المشروعات الصناعية ، وآان جزء آبير من %  ٩,٦فحصلت باآستان على 

 ١٤١٤على مجموعة المعامل والمشروعات الصناعية قد ذهب الى الهند وقد حصلت باآستان 

من الطاقة الكهربائية الموجودة المقدرة بـ % ٥ و مشروع ١٤٦٧٧مشروعاً  صناعياً  من اصل 

من العمال الصناعيين فحصلت %  ٦لو واط و يآ ١ ٣٧٥٠٠٠لو واط من بين يآ ٧ ٢٧٠٠

  .) ٤(من مخزون المعادن في الهند %  ١٠عامل ، و ٣١٤١٨٠٠عامل من بين  ٢٠٦١٠٠على 

الجوت في جزئها الشرقي والقطن في مثل م امتالك باآستان محاصيل زراعية رغ

بعد التقسيم اصبحت معامل الجوت الواقعة في الجزء الشرقي من باآستان  هجزئها الغربي اال ان

  ان الغربي اال ان معاملآلكتا التي اصبحت تابعة للهند ، ومع وجود القطن في جزء باآست في

  

                                                            
  . ٦٨فاروق حسان محمود الخزرجي ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٢٩مسعود الخون ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ١٩وبوالنسكايا ، المصدر السابق ، ص وفسكي جانك)٣(
  . ٢٠المصدر نفسه ، ص  )٤(
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ً  موجودةالنسيج  وانه لم يكن هناك اي جانب في الحياة ) ١(في احمد اباد وبومبي  ايضا

  .االقتصادية في الهند ال يرتبط بشكل او بآخر بجانب مقابل في باآستان والعكس بالعكس 

    وا شطري باآستان بعد رآان هناك عدد آبير من العمال والمثقفين الهندوس قد غاد

ً من نقص آبير في العمال والحرفيين في حقل الصناعات  التقسيم ، فقد عانت باآستان ايضا

  .) ٢(الخفيفة 

ً  لالنسان في ١٩٤٧عام وفي الحادي والثالثين من آب  وجه محمد علي جناح خطابا

باآستان يحثه فيه على استغالل ثروات باآستان مع بذل اقصى الجهود والعمل بال انقطاع لجعل 

الم مع وجود ثروة طبيعية في باآستان باالمكان دولة باآستان واحدة من اعظم دول الع

  .) ٣(استخدامها 

مصانع لفي ضوء سياسة محمد علي جناح في تطوير الصناعة فقد وضع حجر االساس 

وذلك  ١٩٤٧من عام أيلول للنسيج في اقليم السند في السادس والعشرين من )  Valika( فالكا 

الوقت نفسه على التقليل من االعتماد الخارجي لجعل دولة باآستان دولة صناعية والعمل في 

تمنى محمد علي وجود المواد الخام في باآستان و للحصول على ضروريات الحياة خاصة مع

ً جناح ان ينشأ مع المصانع سكن إذا آان للعمال ومرافق اخرى الن الصناعة ال تزدهر اال  ا

وة الدولة تعتمد على قدرتها باالنتاج ، وذآر محمد علي جناح الباآستانيين ان ق العمال متقنيين 

ونبه اخيراً  ان مجموعة المصانع هذه لن تكون االولى واالخيرة بل ان العديد من المصانع في 

  .) ٤(طريقها الى التأسيس واالنشاء 

   

                                                            
  . ٨٧وفيق حسين الخشاب وآخرون ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٢٥بانكوفسكي وبوالنسكايا ، المصدر السابق ، ص  )٢(

(3) sharif AL mujahiid , Liaqaat merchant , OP. cit., P. 52 . 
(4) G. P., speech on the Occasion of Layina the Fourdation – Stone of the buildings 
of the Valika Textile Mills ltd on 26th September , 1947 , P. 20 . 
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 ١٩٤٨في مجال سياسة محمد علي جناح االقتصادية فقد افتتح في الثاني من شباط 

هجرة  انو .بلدلاالقتصادي ل تقدمخطوة نحو االمام لالزدهار وال هامصانع نفط البنغال وعّد

آبيرة  في وجه التقدم الصناعي ، وتطلب اعادة تأهيلهم جهد مشكلة  اصبحالكثير الى باآستان 

د بقاء الالجئين احياء ينحن ال نر"  بهذا الصدد محمد علي جناح ويذآر.  الحكومةآبير من قبل 

محترمين معتمدين على انفسهم واعضاء نافعين للمجتمع وان السبيل  فقط لكن نريدهم ان يكونوا

       الوحيد الذي يمكن لهؤالء الناس من الوقوف على اقدامهم ثانية هو التصنيع السريع الذي

يوفر فرص الوظيفة ، لقد آرمتنا الطبيعة بالثروة الطبيعية ومهمتنا استغاللها لصالح الدولة 

  . )١(  "وشعبها 

دآا في الحادي  رض بالقطاع الصناعي زاخالل سعي محمد علي جناح للنهومن 

واشار الى ضرورة تطوير الموارد الصناعية في االقليم  ١٩٤٨والعشرين من آذار عام 

، اراد محمد علي ) ٢(اتصال هذا االقليم وبقية اجزاء باآستان  لغرضوتطوير ميناء جيتاآونك 

كمل احد الشطرين لالخر مع وجود النفط في يصبح شطري باآستان وحدة اقتصادية جناح ان ت

  .باآستان الغربية والمواد االولية للصناعة في قسمها الشرقي 

وفي مجال بناء اقتصاد باآستاني قوي ومستقل آان ال بد من اصدار عملة موحدة للبالد 

محمد تفاءل  ١٩٤٨ول من نيسان عام وجرى طرح عملة معدنية وورقية باآستانية جديدة في اال

عن المستقبل المشرق الذي ينتظر باآستان عندما تدار مواردها البشرية والمادية " علي جناح 

  . )٣( "بصورة صحيحة لبناء باآستان قوية ومزدهرة 

   

                                                            
 

(1) G. P., Speech on the Openirg Ceremony of the Bengal Oil Mills on 2 February 
1948 ,  P. 46 . 
(2) G. P.,  speech at apublic meeting attended by over three lakhs of People at Dacca 
on 21 march 1948 , P.88. 
(3) sharif AL mujahid , Liaquat merchant OP. cit. , P.25 . 



Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]  
  

 @æbn×bi@òÛë†Û@Ć@bîö‰@bäu@ïÜÇ@†àªQYTW@–@QYTX  

  
  

 

 
 

  ١٨١    
 

من السكان %  ٧٥فيما يخص القطاع الزراعي وهو اساسي في باآستان الن اآثر من 

طاع ، وعانى القطاع الزراعي من نقص االالت الزراعية ، اضافة الى يعملون في هذا الق

ففي باآستان ) االقطاعيين(ترآيز مساحة آبيرة من االراضي في ايدي مجموعة من المالك 

مليون عائلة  ٣,٣من آبار المالآين يمتلكون من االراضي اآثر ما تملكه  ٦٠٦٠الغربية آان 

  .) ١(من الفالحين 

آبار مالك االراضي ،  هامن االراضي يسيطر علي%  ٨٠شرقية آان وفي باآستان ال

مثل الحائزين على االراضي الزراعية  فقد ادى سيطرة المالك هذه على االراضي الى تحول

من %  ٧٠الى  ٦٠عبيد لدى مالك االراضي الذين آانوا يستغلونهم فكان مالك االرض ياخذ ال

ً  على اجمالي الناتج الذي يحصل عليه حائز  ل ، من المحصو%  ٩٠االرض ويحصل احيانا

على نسبة آبيرة من المحصول وحصولهم بالتالي على  المالآينوبالرغم من حصول هؤالء 

  .دخل آبير جداً  اال انهم لم يطوروا الواقع الزراعي واستمر الفالحون يعانون من الفقر 
  

آل امام تقدم الزراعة خاصة وشكلت طبيعة العالقة بين المالآين والفالحين احد المشا

مع وجود اعداد قليلة هي المسيطرة على مساحات زراعية واسعة فكان ال بد اوالً  من تحرير 

وتوفر  هميبأيدالفالحين من سيطرة المالآين وتمكنهم من الحصول على اراضيهم المزروعة 

  .) ٢(االالت والبذور وتحويل هذه االراضي الى مزارع حكومية واسعة 

كن مشكلة مالك االراضي هي الوحيدة التي عانتها الزراعة في باآستان بل ان قطاع لم ت

تابعة  الزراعة عانى مشاآل آبيرة اخرى فنتيجة لتقسيم البنجاب الى شطرين فالبنجاب الشرقية

اصبحت اجزاء آبيرة من باآستان الغربية هذا التقسيم  وعلىباآستان البنجاب الغربية لو، للهند 

التي  روافد اال على قدر محدود من المياه ولذلك فانها تعتمد اعتماد آبير على ستةال تحصل 

ثالثة من هذه  الغربية لباآستان الحيوي شريانالهوو) ندوس هنهر ال (تشكل مجموعة نهر السند 

ونهر السند نفسه تنبع اما من التبت )  Chenab( والشناب )  Jhelum( االنهار وهي الجهيلوم 

                                                            
  . ٢٩مسعود الخون ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٥٥ستار جبار عالي الدليمي ، تطور النظام السياسي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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) Ravi( والرافي )  Beas( نائية من آشمير ، اما االنهار الثالثة وهي البياس  او مناطق

عبر الجزء الشمالي الغربي من الهند وبالتالي يمكن  باآستان فتصل الى) Sutlej( والسوتليج 

تعتمد اعتماد آلي على الزراعة بل هي عماد  تحويل مجراها لصالح الهند ، وان باآستان

ي ومع مياه االمطار غير الكافية وحرارة الجو وجفافه آل هذه العوامل جعلت االقتصاد الباآستان

  .) ١( السندباآستان تعتمد على مياه نهر 

قامت الهند بقطع الماء فجأة عن غرب البنجاب التابعة  ١٩٤٨في االول من نيسان عام 

وعقب ذلك  ١٩٤٨ لباآستان ولعدة اسابيع واعادت ومدت باآستان بالمياه في الثالثين من نيسان

ن عجرت محادثات بين الحكومتين اتفق خاللها الطرفان على عدم القيام بقطع المياه فجأة 

لم تستمر المباحثات بين . ) ٣(وآانت حجة الهند هي استخدام المياه لمشاريع االرواء  )٢(باآستان 

  .) ٤(لغرض انهاء النزاع  بنك االعمار الدوليالطرفين ورفعت باآستان االمر الى 
  

فيما يتعلق بالنشاط التجاري فقد جرى فصل غرفة تجارة باآستان عن الهند في السابع 

اعطاء التراخيص ) في آراتشي ( وقد سهلت غرفة تجارة باآستان  ١٩٤٨والعشرين من نيسان 

وان باآستان تحتاج االجازة العامة المفتوحة خاصة  عبرهيل عملية االستيراد من الخارج لتس

ازدهرت التجارة  اذومع وجود ميناء آراتشي  أتهانشراد آثير من المواد وهي في بداية الى استي

  .) ٥(فيه بعد االستقالل ليس فقط تجارة غرب باآستان بل حتى تجارة افغانستان 

   

                                                            
(1) Gul shahzad Sarwar , OP. cit. , P. 213 ;            ١٩٤ميالد المقرحى ، المصدر السابق ، ص  

  . ١١٥عبد الحميد البطريق ، محمد مصطفى عطا ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٨٧وفيق حسين الخشاب واخرون ، المصدر السابق ، ص  )٣(
والتي  ١٩٦٠االعمار الدولي لتسوية االزمة بين الطرفين وتم عقد معاهدة مياه نهر السند عام  بنكوتدخل  )٤(

  . ٨٨المصدر نفسه ، ص . انهت الخالف بينهما بعد ما خسرت باآستان آثير من االموال والجهد 
(5) G. P.,Reply to the Address Presented by the Karachi Chamber of Commerce on 
27 April 1948 , P. 135 . 
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الحكم االجنبي ، وعبر عن  اثناءيم في باآستان فقد عانى التعليم االهمال اما واقع التعل

لمؤتمر  ١٩٤٧ تشرين الثانيذلك محمد علي جناح في رسالة بعثها في السابع والعشرين من 

التعليم العام في آراتشي اوضح فيها ، يجب بناء النظام التعليمي لباآستان وفق ما يتناسب مع 

جميع انحاء العالم ، وان تاريخنا االسالمي وثقافتنا مع االخذ بالظروف الحديثة التي حدثت في 

  .) ١(الجل بناء مستقبل الحياة االقتصادية  المهنيباآستان بحاجة الى التعليم التقني 

ً  من تسلم الرئاسة في  نالحظ ان خطابات محمد علي جناح خالل ثالثة عشر شهرا

وضعه باآستان قد بينت الدور الذي قام به لمعالجة مشاآل التقسيم في مختلف القطاعات مع 

  . الحلول لكل ما جابهه واالسس لبناء الدولة الجديدة

  

  

  

  

  
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
                                                            

(1) G. P., Message to the All – Pakistan Educational conferene held in Karachion 27 
November , 1947 , Ibid , P.37 . 
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@ @

ßb©a@szj¾a@ @

ÜØ’ßò@í†äa@pa‰bßüaò@ @

 عند اعالن االستقالل وقرار الحكومة البريطانية بانها ستتنازل عن سيادتها في االمارات

فتصبح االخيرة حرة ومستقلة في تقرير مصيرها ومع نصيحة مونتباتن لالمراء  الهندية

باالنضمام اما للهند او لباآستان مراعين في ذلك الموقع الجغرافي اضافة الى رغبة حكام هذه 

  .وقد استفادت الهند من فقرة رغبة حكام هذه الواليات ولم تستفد منها باآستان ) ١(الواليات 

الملك اعطى الحرية لالمارات الهندية لالنضمام الي اقليم تريده وذآرهم بتصريح نائب 

  . بمراعاة الموقع الجغرافي الي امارة وآذلك رغبة سكان تلك االمارة

ر عنه في الثالثين من فيما يتعلق بموقف محمد علي جناح من تصريح نائب الملك فقد عّب

يادتها اما للهند او لباآستان لذلك فهي حرة ان آل االمارات الهندية ستستعيد س ١٩٤٧تموز عام 

  .) ٢( باالنضمام الي من الدولتين او تبقى مستقلة 

في ايلول ) ٣(طلب االمير المسلم المارة جوناآده  ١٩٤٧وبعد الخامس عشر من اب عام 

االنضمام الى باآستان وعارضت الهند ذلك الن غالبية سكان االمارة من الهندوس والن  ١٩٤٧

 .) ٤(ة تحيط بها االراضي الهندية من آل جانب االمار

                                                            
يناير فبراير ( ،  ٣سمعان بطرس فرج اهللا ، قضية آشمير بين الهند وباآستان ، مجلة السياسة الدولية العدد  )١(

  . ٣٢، ص ١٩٦٦، القاهرة ، ، السنة الثانية ) مارس  –
  . ٩١آاظم هيالن محسن السهالني ، المصدر السابق ، ص  )٢(
 ١٣ل مدينة بومباي وال تزيد مساحة االمارة على تقع امارة جوناآده بين خليج آوتش وخليج آمباي شما )٣(

احسان . ألف نسمة واميرها مسلم واآثرية سكانها من الهندوس  ٨٠٠ألف آيلو متر مربع وبلغ عدد سكانها 
  . ٧٠، ص  ١٩٧٠حقي ، مأساة آشمير المسلمة ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ،

  . ٢٩؛ عمر فروخ ، المصدر السابق ، ص  ٤٤ باآستان ، المصدر السابق ، صمحمود شاآر ،  )٤(
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ونتيجة العالن انضام امير االمارة لباآستان فقد احتج رئيس الوزراء الهندي جواهر 

ان هذا القبول يشكل " الى باآستان قال فيها  ١٩٤٧ايلول  ٢٢الل نهرو على ذلك برسالة في 

لم يكتفِ  " . وحدة الكيان الهندي  اعتداء صارخ على سيادة الهند ومحاولة الحداث انشقاق في

آيلو متر من عاصمة االمارة  ٩٣نهرو برسالة التهديد بل ارسل جيش الى رانشكوت على بعد 

تصريحاً  يطالبان فيه  ده آناواخذ من رئيس بلديتي بابربواد ومنغزول اللتين آانتا خاضعتين لجو

آستان على اساس ان سكان هاتين استغل نهرو ذلك ووجه رسالة الى با. االنضام الى الهند 

الجيش أقتحم المنطقتين مضطهدون ويطالبون من الهند حمايتهم ، وبعد اسابيع على رسالة نهرو 

الى الهند ، وبعد االحتالل اجرت استفتاء فكانت ناآده آده وبهذا انضمت جوناالهندي امارة جو

  .) ١(النتيجة الى جانب االنضمام للهند 

باآستان من احتالل الهند لالمارة فانها لم تستطع ان تفعل اي شيء سوى اما عن موقف 

االحتجاج ، وذلك الن جيش باآستان حديث التكوين والن باآستان نفسها آانت تعاني من مشاآل 

الالجئين اضافة الى مشاآل اخرى فكانت باآستان ال تستطيع ان تفتح جبهة لها من خالل 

  .مارة تتكون من اغلبية هندوسية وحاآم مسلم المطالبة باالمارة ولكون اال

بعد احتالل الهندوس لالمارة ، احتجت باآستان لدى مجلس االمن وبعد االحتجاج قال 

ما ان إلالمير الحق بوصفه امير البالد  "آده نامندوب الهند لدى االمم المتحدة بشأن امارة جو

لدولة التي يعتزم االنضام اليها نفذت يقر امر االنضام ، فاذا آان على وفاق مع شعبه بشأن ا

  .) ٢(" رغبته واذا اتخذ هو رأياً  اخر واتخذ الشعب رأياً  اخر نفذ امر الشعب 

هكذا آانت لغة الخطاب الهندي من جهة واستعمال القوة العسكرية من جهة اخرى بعد 

    ستاناجراءها الستفتاء شكلي آان الغرض منه السيطرة على االمارة وبهذا خسرت باآ

  .ةدآناجو

  

                                                            
  . ٧١احسان حقي ، مأساة آشمير المسلمة ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٢٤٢نور الدين داود ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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وحاآم هذه االمارة هو نظام مير عثمان ) ١(اما المشكلة الثانية فكانت امارة حيدر آباد 

ا خاص اً وتختلف امارة حيدر آباد عن غيرها من ان هذه االمارة تمتلك جيش ) ٢(علي خان بهادر 

جندي آامل العدة والسالح ، وتصدر االمارة الطوابع البريدية واوراق  ٣٠,٠٠٠يبلغ عدده  ً

  .) ٣(النقد الخاصة به الى جوار الروبية 

وبعد اعالن االستقالل اراد ان يبقى حاآم هذه االمارة مستقالً  وان ينظم عالقاته مع 

دلهي وحيدر آباد بدأت في تشرين مع ، من اجل هذا دخل في سلسلة من المفاوضات ) ٤(الهند 

الثاني واستمرت تسعة اشهر دون جدوى ودون وصول الطرفين الى حل ، اخيراً  التجأت الهند 

  .) ٥( اً محكم اً اقتصادي حصاراً جديدة للضغط هي حصار المنطقة الى وسيلة 

 دالحصار الذي تفرضه الهند على امارة حيدر آباالى واشار تشرشل في مجلس العموم 

حصار شرس ويشبه في وجوه آثيرة الحصار الذي فرضه االتحاد السوفيتي على مدينة قائًال انه 

 .قطعت الهند عن حيدر آباد العقاقير الطبية ومعدات المستشفيات واالجهزة الصحية حيث برلين 

ووافقت حكومة حيدر آباد باحالل الهند محل السلطة االنكليزية فتشرف على شؤون االمارة 

  .) ٦(ارجية وعلى دفاعها ولكن الهند لم ترض بذلك الخ
  

ثم بعد ذلك طالبت حيدر آباد باجراء استفتاء وهو الذي يقرر انضمام االمارة الى الهند 

او ابقائها مستقلة ، ورفضت الهند اجراء االستفتاء بحجة ان هذا االستفتاء لن يكون جدياً  اال انه 

                                                            
ألف  ٨٢وهي والية تقع جنوب الهند وتحديداً  وسط واليات بومباي ومدراس واوريسا الهندية ومساحتها  )١(

اذ يبلغ عددهم ستة عشر مليون .  اً آان حاآمها مسلمفي حين ميل ومعظم سكان هذه الوالية من غير المسلمين 
عبد العزيز ، اسيا في التاريخ الحديث رأفت الشيخ ومحمد رفعت . نسمة وعدد المسلمين فيها حوالي المليونين 

  . ١٤٧، ص  ١٩٩٧، القاهرة ،  ١والمعاصر ، ط
        في ٥١٠مجلة الثقافة ، العدد  علي رفاعة االنصاري ، هو لقب يطلق على ملوك حيدر آباد ،: النظام  )٢(
  . ٦، القاهرة ، ص  ١٩٤٨تشرين الثاني  ٥
  . ٧المصدر نفسه ، ص  )٣(
  . ١٤٧ومحمد رفعت ، المصدر السابق ، ص رأفت الشيخ  )٤(
  . ٣٢سمعان بطرس فرج اهللا ، المصدر السابق ، ص  )٥(
  . ٧٥احسان حقي ، مأساة آشمير المسلمة ، المصدر السابق ، ص  )٦(
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وصرح نهرو ان حكومته لن تغامر بقبول االستفتاء فعليها ) ١(آان تحت رعاية حكومة انتقالية 

  .ان تنضم الى الهند اوالً  ثم يستفتى الشعب باالنضمام او عدمه 

اذن ما فائدة االستفتاء بعد سيطرة الهند اذ ان االستفتاء سيكون الرضاء الهند على 

ان السكان الهندوس آانوا االغلبية الهندوسية ، اال انه آان من الظاهر ات حساب سكان االمارة ذ

  .يفضلون حاآم االمارة المسلم لعدله والتزامه تجاههم 

ليس امام حيدر " ك امارة حيدر آباد في لجنة مؤتمر جميع الهند لوخطب نهرو مهدداً  م

  " .آباد غير طريقين فاما الحرب واما االنضمام 

تعلن  ١٩٤٨ي ايلول بعد تهديد نهرو رفعت امارة حيدر آباد شكوى الى مجلس االمن ف

فيه ان الهند تهدد استقاللها فنوقشت القضية في مجلس االمن ، وانكر مندوب الهند على حيدر 

  .) ٢(آباد رفع شكوى في مجلس االمن 

جوناآده وحيدر آباد بالقوة العسكرية ولم تأبه لرغبة ن وبهذا سيطرت الهند على آل م

واالستقالل في حيدر آباد ، وال بمناقشة القضية  حاآم االمارة بالضم الى باآستان في جوناآده

  . في مجلس االمن سارت الهند بطريق سيطرة القوة ومنطق القوة دون أخذ اي اعتبار آخر 

  

 في اقصى الطرف الشمالي الغربي تقع ووآشمير ) ٣(والمشكلة االخيرة هي امارة جامو 

  ) ٤(الهند وباآستان والصين وافغانستان وينحصر االقليم بين اربع دول هي من شبه القارة الهندية

  ) ٤(وافغانستان

                                                            
  . ٣٢سمعان بطرس فرج اهللا ، المصدر السابق ، ص  )١(
االمن لقضية حيدر آباد تقدمت الجيوش  واثناء مناقشة مجلس ١٩٤٨وفي صباح يوم الثالث عشر من ايلول  )٢(

اجبرت الهند  ١٩٤٨وفي الثامن عشر من ايلول " تأديب العصاة " الهندية للسيطرة على االمارة تحت ذريعة 
امارة حيدر آباد لسحب الشكوى من مجلس االمن ، احسان حقي ، مأساة آشمير المسلمة ، المصدر السابق ، 

  . ٧٧ص 
  .ير لكن سأطلق عليها آشمير فقط اختصاراً  تسمى امارة جامووآشم )٣(
دولت احمد صادق ، محمد السيد غالب ، جمال الدين الدناهوري ، الجغرافية السياسية ، مكتبة االنجلو  )٤(

  . ٢٩٥، ص٢٠٠٣رافية السياسية ، القاهرة ، ، علي احمد هارون ، اسس الجغ ٤٥٨، ص  ١٩٩٨المصرية ، 
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فتحده من الشمال الغربي دولة افغانستان ومن الغرب باآستان والشمال اقليم سينكيا نج الصيني 

  .) ١(لهند ا الجنوب الشرقي ومن

وعقدت معاهدة بين غوالب سنغ زعيم ) ٢(وآانت تحكم آشمير من قبل اسرة الدوغرا 

ن حق السيادة على آشمير مقابل سبعة ماليين ومنحه فيها البريطانيمع بريطانيا هذه العائلة 

جنيه استرليني وعرفت تلك المعاهدة امرتسار في السادس  ٥٠٠,٠٠٠ونصف روبية حوالي 

وآان الغرض منها اضعاف قوة السيخ الذين اصبحوا اقوياء وبمرور  ١٨٤٦عشر من آذار عام 

ً الوقت يشكلون خطر          المارة من االقلية يجعلها في حاجة ماسة آما ان تنصيب حاآم ا ا

  .) ٣(لبريطانيا 

عانى المسلمون معاناة آبيرة من حكم اسرة الدوغرا ومن انواع الظلم الذي وقع تحته 

المسلمون هو القانون الذي يقضي بسجن آل شخص مسلم لمدة عشر سنوات في حالة ذبحه 

ان للمهراجا سلطة امتالك آل االراضي الزراعية  لبقرته الخاصة لالفادة من لحومها اضافة الى

وعدم تولي المسلمين للمناصب الكبيرة في الجيش وفي االدارة المدنية اضافة الى منع الخطابة 

                                                            
 ميل اما مع الهند ٧٠٠على طول ميل مربع ، وحدودها مع باآستان تمتد  ٨٤,٠٠٠تبلغ مساحة آشمير  )١(

ميل واغلب حدود آشمير مع الهند مناطق جبلية تكسوها الثلوج في الشتاء وليس لديها  ٣٥٠فتمتد على طول 
محمود ابو . ن الدولتين ميالً  وهي التي تسمح لوسائل المواصالت ان تصل بي ٣٠أي منفذ سوى فتحة طولها 

 سفارة باآستان ، مسألة.  ٧٣، ص  ٢٠٠٠، القاهرة ،  ٦العال ، جغرافية العالم االسالمي واقتصاديه ، ط
  . ٥، ص ١٩٦٢بيروت ، آشمير ،

كريتية سسنهي اسم للعائلة الحاآمة التي ينتمي اليها حكام آشمير وهي في االصل آلمة  – ااسرة الدوغر )٢(
نور . رتين وتقع هذه المنطقة في جامو يالبحأرض أي بحيرة معناها  ثراغو أي اثنين ودين مرآبة من آلمت

  . ٢٠٠الدين داود ، المصدر السابق ، ص 
انعام سالم حسين وتوت ، المشكلة الكشميرية واثرها على امن شبه القارة الهندية ، رسالة ماجستير غير  )٣(

  . ٨٦، ص  ٢٠٠١منشورة ، آلية االداب ، جامعة بغداد ، 
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وفي الوقت الذي يضيق على المسلمين باالحتفال آان الهندوس  ) ١(وحرية التعبير عن الرأي 

  .) ٢(يقيمون حفالتهم دون اعتراض من السلطات 

وتجمع مائة ) ٣(بعد حادثة مسجد يازي ١٩٣١وآانت انطالقة المقاومة الكشميرية عام 

الف مسلم في احد مساجد العاصمة سرينكار في صالة الجمعة ليعبروا عن غضبهم لما حدث في 

  .) ٤( ١٩٣١دي والثالثين من حزيران عام جامو في الحا

لقاء خطب حماسية ضد من جراء هذا العمل نشط شخص عرف باسم عبد القادر با

االعمال الهندوسية وسرعان ما اعتقل عبد القادر ، وتفجرت المظاهرات لنجدته فسقط خاللها 

ً  بعد ان فتحت الشرطة النيران عليهم وعرف هذا اليوم بيوم  ً  آشميريا اثنان وعشرين مسلما

  .) ٥(الشهداء 

المهراجا الهندوسي فكان هكذا عانى مسلمو آشمير في ظل حكم اسرة الدوغرا من حكم 

  .ال بد لهم من تنظيم انفسهم ضد المهراجا خاصة بعد تصرفات الهندوس ضدهم 

ً نظم المسلمون انفسهم فشكلوا حزب ً سياسي ا ً اسالمي ا        في السادس عشر والسابع  ا

                    )   ٦(سمي المؤتمر االسالمي لعموم جامو وآشمير  ١٩٣٢عشر من تشرين االول عام 

 )The Muslim National Conference of Jammu and Kashmir    ( واصبح

  .) ٧(ة معارضة للمهراجا منظمة رئيس

                                                            
  . ١٠، مأساة آشمير المسلمة ، المصدر السابق ، ص احسان حقي  )١(
  . ٤٥عصام عبد الغفور عبد الرزاق النعيمي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
هي الحادثة التي اطلقت المقاومة الكشميرية بعد تدمير مسجد يازي من قبل الهندوس وبموافقة المهراجا ،  )٣(

بل تعدى االمر الى قيام ضابط هندوسي برمي صفحات من القرآن الكريم في دورة مياه عامة ، االمر الذي 
  . ٤٥المصدر نفسه ، ص . اثار المسلمين 

  . ٤٦ – ٤٥المصدر نفسه ، ص  )٤(
بغداد سيدي محمد ، الصراع على آشمير في العالقات الهندية الباآستانية سلسلة دراسات معاصرة رقم  )٥(

  . ٥٠ت ، ص . ، مرآز الملك فيصل للدراسات والبحوث ، د ٩السلسلة
هم في تأسيسه آل من الشيخ محمد عبد اهللا والمير واعظ محمد يوسف شاه وشوردى غالم عباس ، ساو )٦(

  . ٥٠فسه ، ص المصدر ن
  . ٥١ – ٥٠المصدر نفسه ، ص  )٧(
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احرز حزب المؤتمر  ١٩٣٤عندما جرت انتخابات الجمعية التشريعية في آشمير عام 

ً  اذ فاز بـ االسالمي  ً  مخصصة للمسلمين  )١٦(نجاحا ً  من اصل احدى وعشرين مقعدا مقعدا

ً على دعوة مقدمة  ناءب  ١٩٣٨عام   زار نهرو آشميروعشرة مقاعد للهندوس واثنان للسيخ ، 

وآان االول على عالقات طيبة مع الشيخ  رئيس المؤتمر االسالمي  اهللا عبد من الشيخ محمد

ن الهدف نفسه في تكوين هند علمانية مستقلة تضم آل ورأى فيه زميالً  آشميرياً  وآانا يتشاطرا

ئه القوبعد زيارة نهرو الى آشمير و ) ١(االراضي التي آانت تشكل جزءاً  من الحكم البريطاني 

خليه انت الرابطه االسالميه موقفًا يتلخص في عدم التدخل بالشؤون الدبت عبد اهللا محمد لشيخ ا

ورفضت أي تدخل من حزب المؤتمر الوطني ،  للواليات الهنديه ذات االغلبيه االسالميه 

وفسرت أهتمام حزب المؤتمر الوطني الهندي بأنه دليل أضافي  الهندي في شؤون هذه الواليات 

 خطابه فيفي  ١٩٣٨عام  محمد علي جناح فيوهدد  ،ين يسعلى االتجاه الطائفي بين الهندو

 من انه أذا أستمر حزب المؤتمر الوطني  نهبت االسالميه في  للرابطة السنوية الجلسةفي الرئاسي 

تدخل في الشؤون الداخليه لهذه  مسألةستجد أالمر  الربطةفأن الواليات هذه بحملته في الهندي 

   . الواليات 

غلبيه الوتأسيس دول أسالميه في المناطق ذات أ ١٩٤٠عند أعالن قرار الهور عام 

الشمالية الغربية والشمالية الشرقية انعكس ذلك على االوضاع في االسالميه التي تشمل االقاليم  

تغير بعد أعالن وأخذ موقف الرابطة االسالميه بال ) ٢(آشمير فانشق حزب المؤتمر االسالمي 

الواقعة في المهمة بالنسبة لنا ليست لواليات ان ا"  محمد علي جناح بشأن الواليات الهنديه 

الشرق بل الواليات الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية فاذا وافقت هذه االمارات على الدخول 

                                                            
  . ٥٢،  ص المصدر نفسه  )١(
فمال الشيخ محمد عبد اهللا الى حزب المؤتمر الوطني الهندي تارآاً  حزب المؤتمر االسالمي وشكل حزب  )٢(

المؤتمر الوطني ، في حين اخذ غالم عباس ومحمود يوسف مير واعظ لرئاسة المؤتمر االسالمي ثم انتقلت 
ابو االعلى المودودي ، . القرار  رئاسة المؤتمر االسالمي الى شوردي غالم عباس فقد ابدوا موافقتهم على هذا

  .  ١٤، ص  ١٩٨٦، الكويت ،  ٢قضية آشمير المسلمة ، ط
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في اتحاد مع الدول االسالمية فسنكون مسرورين ومع ذلك فال نرغب بارغامها او الزامها 

  .) ١( "باالتحاد باية وسيلة

ن عدم استطاعته تفهم عغلو آتب محمد علي جناح الى نائب الملك ليثن ١٩٤٣في عام 

الوضع الحالي في آشمير وان هذا الوضع سيبقى آذلك ما لم يكن هناك رئيس مستقل ومسؤول 

وتلقى محمد علي جناح دعوة من آل من حزب المؤتمر الوطني  ) ٢(نزيه يتولى االدارة فيها 

الكشميري والمؤتمر االسالمي لتصفية الخالفات بينهما فوصل لكشمير في العاشر من آيار عام 

ورحب به آل من الفئات االسالمية الكشميرية وبعد سماعه لوجهات نظر آال الطرفين  ١٩٤٤

"  ١٩٤٤في آشمير في السابع عشر من حزيران  فشل في التوفيق بينها ، وخطب خطبة اخيرة

آمسلم ينبغي لي ان اقول ما اشعر به بان افضل طريق للمسلمين وبالنسبة لما تمكنت من فهمه 

من وجهة نظر قادة المؤتمر الوطني فال اعتقد بامكانية نجاحهم ، فمن وجهة موضوعية يجب 

من المسلمين %  ٩٩واحدة ، وآان تأسيس قاعدة واحدة ومنظمة واحدة واالنضمام تحت راية 

اال ان محمد " الذين التقيتهم يرون بان المؤتمر االسالمي وحده هو ممثل الشعب الكشميري 

علي جناح فضل عدم التدخل في خطابه في الشؤون الداخلية لحكومة آشمير وحدد طبيعة 

هي ان يتم حل  نصيحتي للمسلمين" العالقة بين المسلمين والمهراجا في نصيحة قدمها لهم 

الخالفات بينهم عن طريق الحوار والتباحث وتبادل وجهات النظر وعن طريق العقل وليس عن 

طريق العنف وينبغي على الحكومة عدم اللجوء الى العنف ، وان تمنح حرية الكالم والمعتقد 

  .) ٣(" وهما حقان ابتدائيان لكل مواطن في ظل اي شكل من اشكال الحكومة المدنية 

ً  على جا حزب المؤتمر للشيخ رئيس زياره ءت زيارة محمد علي جناح لكشمير ردا

محمد عبد اهللا فحاول ارساء سياسة الرابطة االسالمية وربطها بحزب المؤتمر االسالمي آما 

  .فعل نهرو مع حزب المؤتمر الوطني الكشميري 

                                                            
  .  ٧٩مصدر السابق ، ص ال،  آاظم هيالن محسن السهالني  )١(
  ٨٠، ص المصدر نفسه )٢(
  . ٧٨المصدر نفسه ، ص  )٣(
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  : ) ١(هي والنتيجة انه آان هناك ثالثة قوى سياسية في آشمير قبيل التقسيم و

  .المؤتمر الوطني بقيادة الشيخ محمد عبد اهللا الذي آان يرغب باالنضمام للهند  – ١

  .دي غالم عباس الذي آان يرغب باالنضمام لباآستان رمؤتمر مسلمي آشمير بقيادة شو – ٢

المهراجا هاري سنغ حاآم آشمير الذي آان يفضل االستقالل عن باآستان والهند النه آان  – ٣

ان االنضام الى احدهما يعني زوال عرشه واستبدال حكومته بحكومة ديمقراطية لذلك  يعلم

  .وضع المهراجا اثناء التقسيم آل قادة المؤتمر االسالمي والمؤتمر الوطني في السجون 

ً  الرادة الشعب  وبعد اعالن االستقالل فرح اهالي آشمير وناصروا باآستان ، ووفقا

باالنضمام لباآستان في جلسة خاصة لمؤتمر  ١٩٤٧شر من تموز عام اتخذ قراراً  في التاسع ع

  .وذلك الن معظم سكان آشمير هم من المسلمين  ) ٢( مسلمي آشمير

اما موقف المهراجا هاري سنغ فقد تقدم برجاء الى حكومة باآستان لعقد اتفاقية معها يوم 

حول آل المسائل المتفق عليها مع بريطانيا وقبلت باآستان ذلك  ١٩٤٧الثاني عشر من آب عام 

آان من الطبيعي ان تصبح هذه االتفاقية فيما بعد مقدمة و ١٩٤٧يوم الخامس عشر من آب عام 

ً  ، اال ان الذي آان يقصده المهراجا هو خداع  النضمام ً  تاما آشمير الى باآستان انضماما

حكومة باآستان واخفاءه في الوقت نفسه نواياه الحقيقية وان هدفه آان االنضمام للهند ، وخالل 

ن ذلك وقام وقابل رفض المسلمالشهر نفسه امر المهراجا سكان آشمير بتسليم اسلحتهم بالم

اال ان المهراجا آان يريد  ) ٣(من قبل ًا يضاً  بشق طريق يتصل بالهند لم يكن موجودالمهراجا ا

وانضم اليهم مسلمو  ١٩٤٧االنضمام للهند رغم رغبات شعبه فثار عليه المسلمون في نهاية آب 

المقاطعات الشمالية الغربية على الحدود معهم بحيث هب لهم نصف مليون مسلم مدججون 

                                                            
  . ٥٣بغداد سيدي محمد ، المصدر السابق ، ص  )١(
اليف الدين الترابي ، الدعاية الهندية وشبهات الجهاد الكشميري ، المرآز االعالمي لكشمير المسلمة ،  )٢(

  . ٢٠ت ، ص . اسالم آباد ، د
، آذار  ٥صالح المختار ، جذور ومالبسات الصراع الهندي الباآستاني ، مجلة دراسات عربية ، العدد  )٣(

 ٢٠٠٣، القاهرة ،  ١سبتمبر ، ط ١١ر منذ نشأتها حتى احداث ؛ منى حندقها ، مأساة آشمي ١١٥، ص  ١٩٧٢
؛ قسم النشر واالستعالمات فخامة السيد ليقانت علي خان سيتعرض في البرلمان الباآستاني وضع  ١٧، ص 

  . ٢، ص  ١٩٥٠آشمير بعد ان رفع دآسن تقريره الى مجلس االمن ، بغداد ، 
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والمسدسات لمساندة اخوانهم الن المهراجا بعث برسالة الى رئيس وزراء  بالسالح والبنادق

 )١(الهند نهرو يطلب منه المساعدة فارسلوا له الجنود والطائرات الى سيرينكار عاصمة آشمير 

من الهندوس المتوجهين الخماد ثورة الشعب اال ان  ومتطوعينواستعان المهراجا بجيشه 

مسلمين فاخذ جيش المهراجا يذبح المسلمين االبرياء بطريقة وحشية الحقيقة آانت القضاء على ال

ن وسبعين الف مسلم االمر الذي جعل الباآستانيون يبق لها مثيل فقتلوا اآثر من مائتلم يس

النصر على قوات  يحققواوخاصة رجال القبائل المعروفين بشدة البأس ان يعبروا الى آشمير و

  .) ٢( المهراجا

مكن الثوار في منطقة البونش من تشكيل قيادة لهم بقيادة محمد ابراهيم في شهر ايلول ت

خان وانشأ االخير قاعدة له عند تل موري على حدود البونش لجمع االسلحة من قبائل الباثان 

محمد عبد  ربرئاسة السردانت هناك تنظيمات اخرى اضافة الى قيادة محمد ابراهيم خان آا

حد ممثلي أالقيوم خان احد آبار مالآي االراضي في بونش ، ودعم االخير من قبل ميان افتخار 

  ) .٣(الرابطة االسالمية وآان هذا بتوجيه من محمد علي جناح 

واستطاع ليقانت علي خان ووزير المالية غالم محمد دعم ثوار البونش عن طريق 

ش الباآستاني يسمى اآبر خان اما اسمه الذي يتعامل معه اجراء عدة لقاءات مع جنرال في الجي

  ) .٤(الجنرال طارق وذلك تيمناً  بالقائد العربي طارق بن زياد فهو مع الثوار 

انطلقت من الباثان نحو آشمير عربات نقل  ١٩٤٧وفي التاسع عشر من تشرين االول 

مير ولحقتهم فرق اخرى وفي من منطقة وزيرستان الواقعة على الحدود الشمالية الغربية لكش

الثاني والعشرين من تشرين االول اقتحمت عشائر الباثان المسلحة اقليم البنجاب وآان الغرض 

                                                            
/  ٩/  ١القنصلية العامة في بومبي الى وزارة الخارجية المرقم ، تقرير  ٣١١/  ٤٩٤٣، الملفة . و. ك. د )١(

  ؛٨٧، ص  ٩، ص  ٣٢، و  ١٩٤٧/  ١٢/ ٢والمؤرخ  ١١٠
Syed Noorul Hassan  Rafai , Abdal Kabeer,Kashmir Bleeds,New Delhi ,1991,P.19 . 

  . ٨٧احسان حقي ، مأساة آشمير المسلمة ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ١٢٢ي ، المصدر السابق ، ص نآاظم هيالن محسن السهال  )٣(
  . ١٢٣ – ١٢٢المصدر نفسه ، ص  )٤(
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وبعد يومين من ذلك اعلن ثوار البونش ورجال القبائل ) ١(من ذلك احتالل العاصمة سيرنكار 

  .)٢(الحرة  استقاللهم رسمياً  عن المهراجا تحت اسم حكومة آزاد آشمير او آشمير

وفي هذا الوقت ونتيجة لتقدم قوات آزاد آشمير فقد طلب المهراجا في الرابع والعشرين 

           من تشرين االول المساعدة من الهند ، وتبعه في السادس والعشرين من تشرين االول

الوطني مؤتمر حزب الوتعاون الشيخ محمد عبد اهللا رئيس  )٣(للهند  الى لالنضام قرارًا ١٩٤٧

ً  من الهند اذ بدأت صباح يوم السابع ) ٤(المهراجا  مع يكشميرال ً  آبيرا ولم يتطلب االمر وقتا

عميلة عسكرية آبيرة لنقل القوات الهندية من دلهي الى  ١٩٤٧والعشرين من تشرين االول 

واصل رجال القبائل زحفهم فوصلوا الى حدود المطار في اليوم  هنفس سيرنكار ، وفي الوقت

  .)٥(نفسه 

وتمكنت القوات الهندية من تحقيق انتصارات على الثوار الكشميريين  فكانت القوات 

  .) ٦(الهندية مدججة باالسلحة الحديثة اضافة الى مساندة القوات الجوية لها 

ح من دخول القوات الهندية ارض آشمير فقد اصدر اما بالنسبة الى موقف محمد علي جنا        

الى الجنرال دوغالس  ١٩٤٧اوامره وهو في الهور في السابع والعشرين من تشرين االول 

آريسي  ارسال قوات عسكرية باآستانية الى آشمير اال ان آريسي امتنع عن تنفيذ اوامر محمد 

الذي )   Ouchallck(  اوشلك ارشالعلي جناح وعليه اوالً  اخذ االذن من مستشاره الفرد م

آان القائد االعلى للجيش الباآستاني والجيش الهندي الذي اقنع محمد علي جناح بان ارسال 

القوات العسكرية الى آشمير عمل غير قانوني ونصحه باجراء لقاء مع الجانب الهندي في 

ً  في الهور اال ان نهرو اعتذر عن المجي ١٩٤٧ لثانيمن تشرين ا االول ء بكونه مريضا
                                                            

(4) G. W. Ghoudhury , OP. cit . , P.90 . 
  . ٨٥انعام سالم حسين وتوت ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٨٧احسان حقي ، مأساة آشمير المسلمة ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ١٨؛ منى حندقها ، المصدر السابق ، ص  ٩٥انعام سالم حسين وتوت ، المصدر السابق ، ص  )٤(

(3) Gal shahzad sawar , OP. cit. , P. 208 . 
  . ٢٣٠، المصدر السابق ، ص  زآيان ستيف )٦(
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ال استطيع الحضور وجاء باتل وقال  الذي آان مريضاً  حقاً  ولم يأت وآذلك ليقانت علي خان

   )٢(: االتي  واتفقا على )١(وحده والتقى محمد علي جناح مونتباتن 

  .وقف اطالق النار خالل ثماني واربعين ساعة  – ١

السواء وفي حالة عدم انسحاب رجال القبائل انسحاب رجال القبائل والقوات الهندية على  – ٢

  .تقوم عملية عسكرية مشترآة هندية باآستانية ضدهم 

تعطى الصالحية للحاآمين العامين في البلدين ادارة شؤون آشمير والترتيب الجراء  – ٣

  .استفتاء شعبي 

     وقد رفضت الهند هذه المقترحات على اساس انها دخلت آشمير لحمايتها وعبر   

قوات رجال القبائل الذين  من عكسال ىتشريع بذلك من قبل المهراجا الهندوسي هاري سنغ عل

  . )٣(آانوا غزاة 

وجهت باآستان دعوة لنهرو للحضور الى الهور  ١٩٤٧شر من تشرين الثاني افي الع  

مقابل زيارة مماثلة لليقانت علي خان لنيودلهي اال ان نهرو لم يحضر بحجة حضوره الى 

عات اللجنة العاملة لحزب المؤتمر الوطني الهندي  والمؤتمر العام لعموم الهند ، اال ان اجتما

كشمير يجب ان بي شيء له عالقة السبب الرئيسي لعدم حضور نهرو هو تأآيده على ان ا

  .) ٤(عبد اهللا محمد ى بموافقة الشيخ ظيح

جرت بعد ذلك سلسلة من الرسائل المتبادلة بين الجانبين الهندي والباآستاني لحل مشكلة 

انها لم تؤدِ  الى نتيجة واقترحت الحكومة الباآستانية احالة النزاع الى  اال ،آشمير بين الطرفين 

                                                            
(1) Sarfaraz Hussin Mirza , Pakistan – India Relations Achronology 1947 – 2008 , 
Nazaria – I – Pakistan Trust , Lahore , 2009 , P. 4 . 

  . ٢٣٢ – ٢٣١، ص السابقلمصدر ا،آيان ستيفز  ا )٢(
  . ١٤٠آاظم هيالن محسن السهالني ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ١٤٠المصدر نفسه ، ص  )٤(
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اذا بالهند وبينما آانت باآستان تستعد اليصال قضية آشمير الى االمم المتحدة و  )١(االمم المتحدة 

طلبت من مجلس و١٩٤٨تسبقها وتبعث باالحتجاج الى مجلس االمن في االول من آانون الثاني 

االمن التدخل لمنع باآستان مواطنيها المدنيين والعسكريين االشتراك في غزو آشمير ومطالبة 

      د المواطنين الباآستانيين االمتناع عن االشتراك في القتال عن الوالية ومنع ارسال موا

  .) ٢(التموين 

لمناقشة الشكوى الهندية فطلب  ١٩٤٨اجتمع مجلس االمن في السادس من آانون الثاني 

ل االجتماع التاحة الفرصة للرد على الشكوى الهندية وتقرر يتأجبممثل باآستان حسن اصبهاني 

اجتماع  وفي نفس يوم ١٩٤٨ان يعقد مجلس االمن اجتماعه في الخامس عشر من آانون الثاني 

ت فيه ان انضمام آشمير للهند تم بطريق الخديعة مجلس االمن بعثت باآستان بشكوى مضاده بيّن

والعنف وطالبت باآستان آذلك بتعين لجنة تشرف على وقف القتال بكشمير وسحب آل الدخالء 

لشعب ة تمثل انيادارة مد باآستان وعودة الالجئين لها وانشاء واعليها سواء اآانوا من الهند 

  .) ٣(ستفتاء للتأآد من رغبة شعب آشمير في انضمامه لباآستان او للهند الاواجراء 

ع مجلس االمن الى ممثل الهند سوامي ايانكار في الخامس عشر من آانون وقد استم

الذي اتهم باآستان بالسماح لرجال القبائل بالمرور عبر اراضيها وحصولها على  ١٩٤٨الثاني 

ً  ، ورد ظفر اهللا خان وزير خارجية التجهيزات ووسائط  النقل والوقود الضروري منها ايضا

آل  ينفب ١٩٤٨باآستان على خطاب ايانكار في السادس عشر والسابع عشر من آانون الثاني 

التهم الموجهة ضد حكومة باآستان ، واآد ان الهند لم تفِ  بالتزاماتها المالية ومعالجتها المارة 

  .) ٤(جوناآدة 

                                                            
  . ٢٢احسان حقي ، مأساة آشمير المسلمة ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ١١٩، صالح المختار ، المصدر السابق ، ص  ١٠، ص  المصدر السابقسفارة باآستان ،  )٢(
  ؛ ٢٣، ، ص  المصدر السابقسفارة باآستان ،  )٣(

Sarfaraz Hussin Mirza , OP. citi, P.5. 
  . ١٦٠آاظم هيالن محسن السهالني ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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اوجب  ١٩٤٨لك صدر قرار من مجلس االمن في السابع عشر من آانون الثاني بعد ذ

لب مجلس االمن من وط) ١(على الهند وباآستان االمتناع عن اي عمل يزيد الموقف خطورة 

الهند وباآستان تقديم مقترحات آل منهما على حدة فقدمت الدولتان مقترحاتهما في الثامن 

  .) ٢( ١٩٤٨والعشرين من آانون الثاني 

ً  حول المقترحات الهندية  بعد ذلك قدم رئيس مجلس االمن لونكان هوف تقريرا

  -:  ) ٣(ما يأتي  الباآستانية الى اعضاء مجلس االمن وقد تضمنت 

  .الرغبة في وقف القتال  – ١

  .ضروره المحافظه على وقف أطالق النار – ٢

  .ضمان حرية اجراء االستفتاء العام  – ٣

المناقشات داخل مجلس االمن حول طريقة اجراء االستفتاء واذا بالهند تشن في اثناء   

ً هجوم ً عسكري ا ً آبير ا على آشمير مستغلة ذوبان الثلوج اوالً  ودخولها في مناقشات مع  ا

ً  ، وفي العشرين من نيسان بيّن القائد االعلى  مجلس االمن وباآستان الجراء االستفتاء ثانيا

الهجوم العسكري الهندي على آشمير في نطاق ضيق وانه  ءلحكومته بدللجيش الباآستاني 

ينوي القيام بهجوم في الشمال وفي الجنوب وان استيالء الهند على بلدة ميربو ، وغيرها سيؤدي 

الى هيمنة الهند على الحدود الباآستانية وتهديد منشئاتها ، فاذا آانت باآستان ال تريد ان تواجه 

ى وال تريد ان تسمح للهند ان تقف على ابوابها فعليها ان توقف الجيش مشكلة الجئين اخر

ان تصريح قائد القوات  )٤(توشيرا  –بونج  –الهندي وال تسمح له بالتقدم الى ما وراء خط اوزي 

                                                            
  . ١١، المصدر السابق ، ص  المصدر السابق سفارة باآستان ، )١(
  . ١٦٦ – ١٦٤حول المقترحات راجع آاظم هيالن محسن السهالني ، ص  )٢(
  . ١١٦المصدر نفسه ، ص  )٣(
  . ٩١احسان حقي ، مأساة آشمير المسلمة ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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بوصفه الهندي واخذ الخط السالف الذآر  منع التقدم هالباآستانية بأخذ هذا الخط آان الغرض من

  .خاصة بعد تحشيد الهند لقوات عسكرية آبيرة  ،لباآستان  اً دفاعي اً خط

ً وفي اليوم الثاني اصدر مجلس االمن قرار في الحادي والعشرين من نيسان يقضي  ا

بتأليف لجنة لالمم المتحدة خاصة بالهند وباآستان تتألف من خمسة اعضاء اثنان منهم يختارها 

تاره الهند وهو مندوب جيكوسلوفاآيا واخر المجلس وهم مندوبي بلجيكا وآولمبيا وواحد تخ

  .) ١(تختاره باآستان وهو من االرجنتين 

ً  الى مج  تالس االمن اضافة الى معاونتها لكلوآان واجب هذه اللجنة ان تقدم تقريرا

قرار عرف  بقرار الحادي  وخالل جلسة مجلس االمن اتخذ. ام الحكومتين العادة االمن والنظ

  : )٢( ما يأتي ونص على ١٩٤٨عام والعشرين من نيسان 

  .سحب رجال القبائل ورعايا باآستان  – ١

   سحب اآثرية الجيش الهندي مع ابقاء الحد االدنى الالزم القرار النظام بالتشاور مع – ٢

  .اللجنة 

قوات محلية لحفظ االمن والنظام في حالة عدم آفاءة هذه القوات لهذا العام فان  شكيلت – ٣

  .اللجنة تستعين بقوات اما من الهند او باآستان للقيام بهذه المهمة 

  .حكومة ائتالفية بكشمير عند اجراء االستفتاء  أليفت – ٤

تراها الزمة لذلك وتعيين انشاء ادارة لالستفتاء في آشمير وتخويلها آل السلطات التي  – ٥

  .سكرتير لالمم المتحدة مديراً  لالستفتاء 

وبالرغم من تحفظ باآستان على القرار ، فطالبت في الحادي والثالثين من نيسان 

بتعديل بعض نصوص القرار اال انها ابدت موافقتها على اللجنة المقترحة ، اما الهند فقد  ١٩٤٨
                                                            

  . ٢٧، المصدر السابق ، ص  سفارة باآستان  )١(
  . ١١٢انعام سالم حسين وتوت ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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 ١٩٤٨ت عن تحفظها على القرار في السابع من آيار تحفظت هي االخرى على القرار وعبر

. ) ١(فقالت انها تنظر الى القرار بغاية الحذر اال انها ستكون مسرورة الجراء مباحثات مع البعثة 

اعتراض آل من الهند وباآستان على بعض بنود خطة مجلس االمن في الحادي  من رغمبال

  .ى التعامل مع اللجنة المقترحة اال انهما اتفقتا عل ١٩٤٨والعشرين من نيسان 

وقد حاولت باآستان توسيع صالحيات اللجنة فقد طالب اصبهاني ممثل باآستان في 

من مجلس االمن الطلب من اللجنة مناقشة  ١٩٤٨االمم المتحدة في الثامن والعشرين من آيار 

وتبنت سوريا م ، آل مسائل جوناآدة واالبادة الجماعية والمشاآل االخرى التي نتجت عن التقسي

مشروع قرار وحصل على اغلبية االصوات في الثالث من بوصفه طلب اصبهاني وقدمته 

  . )٢( ١٩٤٨حزيران 

وسميت لجنة  ١٩٤٨عقدت اللجنة اول اجتماع لها في جنيف في التاسع عشر من حزيران     

 United Nations Commission for India and( االمم المتحدة للهند وباآستان 

Pakistan   ( اال انها عرفت اختصاراً  بيونسب )Uncip  ()وقد زارت اللجنة آراتشي  )٣ ،

ثم استقبلت في نيودلهي وبعد مفاوضات طويلة صدر قرار من  ١٩٤٨في السابع من تموز 

  وآان نتيجة لجهود لجنة يونسب ونص القرار ١٩٤٨مجلس االمن في الثالث عشر من آب 

    : )٤(على   

  .وقف القتال وتعيين خط عليه  –١

  .تجريد االمارة من السالح  – ٢

                                                            
  . ١٧٧آاظم هيالن محسن السهالني ، المصدر السابق ، ص  )١(
    . ١٧٩المصدر نفسه ، ص  )٢(
  . ١٢٤حسان حقي ، مأساة آشمير المسلمة ، المصدر السابق ، ص  )٣(
اللمعي ، القضية الكشميرية في ؛ علي عبد اهللا بن ناصر ا ٢٧١ – ٢٧٠دروزيل ، المصدر السابق ، ص  )٤(

  . ١٦٧، ص  ٢٠٠٣، المملكة العربية السعودية ،  ١الكتابات العربية المعاصرة عرض ودراسة ، ط 
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جراء استفتاء محايد تحت اشراف االمم المتحدة لتقرير مصير االمارة وانضمامها الى ا – ٣

  .الهند او لباآستان 

اما موقف الهند من قرار الثالث عشر من آب فقد تمثل في موقف نهرو الذي وافق على 

ادس القرار وعده رغبة صادقة لالسراع بحلول السالم ، اما الموقف الباآستاني فقد اعلن في الس

واشترطت ان تكون عملية ضم آشمير الى الهند او باآستان عبر استفتاء عام  ١٩٤٨من ايلول 

غير متحيز مع االخذ بفقرات قرار الحادي والعشرين من نيسان وتنظيم جدول زمني النسحاب 

     قوات آال البلدين ومعاملة الحكومتين الهندية والباآستانية مسألة االستفتاء على اساس 

   )١(المساواة 

وبعد ذلك ردت  )٢(وفي اثناء وجود اللجنة في شبه القارة الهندية توفي محمد علي جناح 

وبينت اللجنة عدم قدرة  ١٩٤٨لجنة يونسب على القرار الباآستاني في التاسع عشر من ايلول 

 باآستان على قبول القرار دون شروط معينة تتجاوز مدى هذا القرار مما يجعل مسألة وقف

  . )٣(اطالق النار امراً  مستحيالً  

  

  

  

@ @

                                                            
  . ١٩٢ – ١٩١آاظم هيالن محسن السهالني ، المصدر السابق ، ص  )١(
بعد معاناة من مرض السل الذي آان ينخر في جسده الضعيف  ١٩٤٨أيلول  ١١توفي محمد علي جناح في  )٢(

  . النحيف ، وبني له ضريح في وسط آراتشي بمساهمة المحسنين 
Naseer Ahmad , Quaid – I – Azam lives on , 17 March 2005 , Dawninternet edition 
, P. 1 . 

دروزيل ، .  ١٩٤٩تفرض هدنة دخلت حيز التنفيذ في االول من آانون الثاني عام  استطاعت اللجنة ان  )٣(
  . ٢٧١المصدر السابق ، ص 
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‘†bÛa@szj¾a@ @

òîu‰b¨a@æbn×bi@pbÓýÇ@ @

تجسدت عالقات باآستان الخارجية بخطاب محمد علي جناح حدد فيه اسس السياسة 

سياستنا الخارجية ودية مع جميع دول العالم ، سوف لن نتبنى اي اعمال ستكون " الخارجية 

  )١(" فنحن نؤمن بالمصداقية في التعامالت الدولية والوطنية . عدائية نحو اي بلد او اي امة 

آما ان عالقات باآستان مع افغانستان آانت قد توترت بسبب مطالبة االخيرة في اقليم 

جرى استفتاء حول تقرير مصير  ١٩٤٧السابع عشر من تموز الى وفي السادس  )٢(بلوشستان 

مصوت وآان نسبة الذين صوتوا لصالح االنضمام  ٥٧٢٧٩٨ن يوع المصوتالبلوش آان مجم

صوتوا للهند وبهذا يكون عدد المصوتين لصالح  ٢٨٧٤صوت مقابل  ٢٨٩٢٤٤لباآستان 

انية على االستفتاء وقالت ان هذا وقد اعترضت الحكومة االفغ )٣(باآستان نصف عدد المصوتين 

االستفتاء قام على اساس الرغبة باالنضمام اما للهند او لباآستان وليس على اساس المطالبة 

                                                            
(1) Sharif – Al Majahid , Liaquat Merchant , OP. cit ., P. 57 . 

واند وقام بالترسيم موتيمور د ١٨٩٣قامت الحكومة البريطانية بترسيم الحدود بينها وبين افغانستان عام  )٢(
 ٦٤١٣٨تون تقدر مساحته بـ شالذي اعاد رسم الحدود بين الدولتين وفصل جزء من االراضي االفغانية وهو الب

آم وسكانه ستة ماليين ونصف نسمة وضمته الى الهند البريطانية واخذت تعرف بمقاطعة الحدود الشمالية 
اضل مجيد الربيعي ، التطورات مي ف. الغربية وعرف ذلك الخط المرسوم بخط دواند نسبة الى مخططه 

ابن رشد ، جامعة  –، اطروحة دآتوراه غير منشورة ، آلية التربية  ١٩٧٣ – ١٩٢٩السياسية في افغانستان 
للمزيد عن اقليم بلوشستان ، ينظر ، جهاد صالح العمر ، حسن عبد علي آاظم  . ٣٤٧، ص  ٢٠٠٤بغداد ، 

االنسان ، مرآز الدراسات االيرانية ، جامعة البصرة ، الخفاف ، بلوجستان الكبرى دراسة في االرض و
١٩٨٧ .  

  . ١٨، ص  المصدر السابق ،  تدآسي ؛ ابها ٣٤٦المصدر نفسه ، ص  )٣(
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وقد اعترض مندوب افغانستان في االمم المتحدة على التصويت في منطقة  )١(باقليم مستقل 

  . )٢(الحدود الشمالية الغربية 

ثات مع الحكومة الباآستانية من اجل هذا فقد ارسلت بعدها دخلت افغانستان في مباح

برئاسة نجيب اهللا خان فاجرى مباحثات مع محمد علي جناح ،  ١٩٤٧وفداً  نهاية تشرين الثاني 

تالها ارسال االخير سعيد اهللا لتكملة المفاوضات وتكللت المفاوضات بتعيين نجيب اهللا وهو من 

ً  في باآستان في الثامن من آيار افراد العائلة الملكية االفغانية سفير وبقاء بلوشستان  ١٩٤٨ا

  . )٣(ضمن دولة باآستان 

تزامن اضطراب الوضع على الحدود االفغانية الباآستانية مع توجهات السياسة          

نتيجة  نذ نهاية الحرب العالمية الثانيةاالمريكية نحو بلدان الشرق االوسط وجنوب شرق آسيا م

  ) .٤(للتطور االقتصادي ، اذ اخذت السياسة تسير باتجاه جديد وهو العمل على احتواء الشيوعية 

الواليات المتحدة االمريكية الى مساندة فكرة انشاء دولة باآستان عن  وهكذا تحولت

والذي عبرت فيه  ١٩٤٧آب  ١٤طريق تصريح صدر من وزارة الخارجية االمريكية في 

 عتـتان وتطلـقلتين هما الهند وباآسييدها لتقسيم شبه القارة الهندية الى دولتين مستالوزارة عن تأ

اوضح محمد علي جناح  ١٩٤٧وفي السابع من ايلول ) ٥(الى اقامة عالقات وثيقة مع االخيرة 

                                                            
  . ٦٠حسن عبد آاظم الطائي ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٣٤٩مي فاضل مجيد الربيعي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
لتفريق مظاهرة مكونة من  ١٩٤٩البلدين اذ اضطرت الحكومة الباآستانية في آذار بين لم تستمر العالقات طيبة  )٣(

ان القبائل الموجودة في  ١٩٤٩شخص تجمعوا في جرتال في وزيرستان ، واعلن بعدها ليفانت علي خان في آيار  ٥٠٠
  .  ٣٥٠ص         مي فاضل الربيعي ، المصدر السابق ، . منطقة ديوراند هي جزء ال يتجزأ من باآستان 

 – ١٩٤٧علي صالح محمد عضيبة ، العالقات االمريكية الباآستانية في المجاالت السياسية واالستراتيجية  )٤(
  . ٢٨، ص  ٢٠٠٦، عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية ، القاهرة ،  ١، ط  ١٩٧١

  ؛٥٣حسن عبد علي آاظم الطائي ، المصدر السابق ، ص  )٥(
Foreign Relations of United States Embassy in New Delhi to state Department 
Cable , 16 August , 1947 , Vol 12 , P. 107 . 
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خالل اجتماع لمجلس الوزراء ان باآستان دولة ديمقراطية وعدو للشيوعية وان مصلحة 

  .  )١(ة عالقات مع الدول الديمقراطية آالواليات المتحدة االمريكية باآستان تقتضي اقام

آان محمد علي جناح راغباً  من البداية في اقامة عالقات مع الواليات المتحدة االمريكية 

  .لكن الهند فضلت المعسكر االشتراآي 

 Mir Laik(  ارسلت الحكومة الباآستانية مير اليك علي ١٩٤٧في اواخر شهر ايلول 

Ali   ( وهو مستشار اقتصادي في الحكومة الباآستانية الى الواليات المتحدة االمريكية لغرض

التفاوض معها للحصول على قرض امريكي للمساعدة بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي 

عانت منها باآستان منذ التقسيم وسعي باآستان للحصول على القرض المالي ، اضافة الى 

اول سفير لباآستان في واشنطن فقد رغب )   Aspahani( اعدة التي قام بها اصفهاني المس

مليون دوالر آمساعدات اال ان الواليات المتحدة االمريكية لم تلب دعوة  ٢٠٠بالحصول على 

  .)٢(المطلوب والسبب يعود الى آبر المبلغ االثنين 

تان ووصول ماليين الالجئين اال ان الظروف االقتصادية الصعبة التي مرت بها باآس

اليها والخوف االمريكي من احتمالية طلب باآستان المساعدة من االتحاد السوفيتي ، لهذا فقد 

منحت الواليات المتحدة باآستان مبلغ  ١٩٤٧آانون االول  ١٧غير الموقف االمريكي ففي ت

ه السياسة تم تعيين سفير في ضوء هذ )٤(وفقاً  لمبدأ ترومان ) ٣(عشرة ماليين دوالر آمساعدات 

                                                            
  . ٦٢حسن عبد علي آاظم الطائي ، المصدر السابق ، ص )١(
  ؛ ٦٢المصدر نفسه ، ص  )٢(

F.r.u.s. Pakistan Embassy Memoradom to Secretary of state for Economic Affairs 
Willard throp , 28 september , 1947 , Vol. 5, P.168 . 
 

(3) Sharif Al mujahid , Liaquat Merchant , OP. cit . , P. 20 . 
 ١٢رسالة الى الكونكرس االمريكي في  ١٩٧٢ – ١٨٨٤ارسل الرئيس االمريكي ترومان : مبدأ ترومان  )٤(

لمساعدة ترآيا  ١٩٤٨ – ١٩٤٧مليون دوالر في السنة المالية  ٤٠٠طلب فيها تخصيص مبلغ  ١٩٤٧آذار 
عبد علي آاظم حسن .  ١٩٤٧آذار  ٢٢واليونان لمواجهة الخطر الشيوعي ، وحظيت بموافقة الكونكرس في 

  . ٥٧الطائي ، المصدر السابق ، ص 
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آأول سفير للواليات المتحدة في آراتشي والتقى )   Paul Alling( امريكي وهو بول النغ 

وسلمه رسالة من الرئيس االمريكي هاري  ١٩٤٨شباط  ٢٦االخير بمحمد علي جناح في 

ي ترومان واعرب محمد علي جناح عن سروره به آأول سفير للواليات المتحدة االمريكية ف

ً  تقوية العالقات والتعاون لتطوير اقتصادنا  ً  حصول .  )١(آراتشي متمنيا ونتج عنه ايضا

ً  امام  ١٩٤٨آيار  ٢٥باآستان على قرض بعشرة ماليين دوالر في  وفتح المجال واسعا

ً  لذلك فقد زارت ثاليقوتاالستثمار االمريكي و ث سفن تابعة ة العالقة بين الدولتين وتعزيزا

  . )٢(ميناء آراتشي للبحرية االمريكية 
  ج

 فترةقصر رغم االمريكية لقد اقام محمد علي جناح عالقات قوية مع الواليات المتحدة 

  . ثالثة عشر شهراً   حكمه التي امتدت

ً  لم يكتفِ  محمد علي جناح باقامة عالقات مع الواليات المتحدة بل فتح المجال واس عا

لكل الدول ما دام ذلك يخدم باآستان ال سيما في ظل الظروف  عالقات وتمثيل متساٍوالقامة 

الصعبة التي عاشتها باآستان في سنوات استقالها االولى ، فرحب محمد علي جناح باول سفير 

وخالل لقاء السفير سيوتوج الفرنسي ذآره محمد  ١٩٤٨فرنسي في باآستان في آانون الثاني 

الفرنسية العظيمة وتأثيراتها على العالم فتعينك حقبة جديدة من العالقات بين  علي جناح بالثورة

  . )٣(انه سيقدم له آل التأييد والتعاون الذي يحتاجه لتطوير العالقات بين البلدين بلدين ، وال

اما الموقف العربي من استقالل باآستان فتمثل اوالً  بالموقف العراقي فبعد استقالل 

 ١٩٤٧آذار  ٢٩( ببرقية تهنئة  رئيس الوزراء العراقي بعث صالح جبر ١٩٤٧ باآستان في آب

نهنئكم بمناسبة استقالل باآستان وارجو ان تصبح " ، جاء فيها )  ١٩٤٨نون الثاني آا ٢٧ –

ً  للحرية واالخوة والسلم في اسيا  وعسى ان يكون بين بلدينا اوثق . باآستان معقالً  عظيما
                                                            

  . ٢٩علي صالح محمد عضيبة ، المصدر السابق ، ص  )١(
     جميل رشيد ، حسن جرديزي ، باآستان المستقلة بحث في آتاب باآستان الدولة والمجتمع واالسالم ،  )٢(

  . ٩٢ – ٩١ص 
(3)G. P., Reply to the speech made by the first Ambassador of the Repablic of 
France to Pakistan at that time of Presenting Credetials to the Quaid – I – Azam on 
21 January , 1948 . P. 108. 
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ببرقية  ورد محمد علي جناح" . ى البلدين دات التي تعود بالخير علالتعاون في آل المجهو

كون بينهما اوثق روابط ال اشك ان العراق وباآستان سي" مماثلة للحكومة وللشعب العراقي 

                واعلن مجلس االعيان العراقي اعترافه بدولة باآستان فور االعالن عن ".الصداقة 

  . )١(تأسيسها 

لعرض قضيتهم ًا اخرى وجد الشعب الباآستاني في علماء الدين العراقيين مالذ من ناحية

في مدينة النجف  محمد الحسين آاشف الغطاء يخ شالفزار وفد شعبي من مسلمي باآستان 

فتوى دينية   شيخال  فوجه ،تأثير آبير على العالم االسالمي مرجعاً  اسالمياً  له  هبوصفاالشرف 

  طالب فيها بتضامن العالم االسالمي بمواجهة الكارثة ١٩٤٧في الرابع من تشرين االول 

ً  الى اعمال العنف ً  الغير التي مارستها الطوائف الهندية  مشيرا مسلمة تجاه المسلمين واصفا

ً  اياها بالهجمات الوحشية وبعث في الوقت نفسه برقية تضامن الى محمد علي جناح تأييد ا

  .) ٢(الستقالل باآستان 

اما الموقف المصري من استقالل باآستان فقد تمثل بموقف لالخوان المسلمين وقيادتهم 

المتمثلة بالمرشد العام لالخوان المسلمين حسن البنا فقد بعث االخير برسالة الى المفوضية 

لمين في حزن عميق ان االخوان المس" فيقول  ١٩٤٧العراقية في القاهرة في االول من ايلول 

للدماء المرهقة من اخوانهم مسلمي الهند نرجو لهم منزلة الشهداء ، ونحن ارسلنا الى مونتباتن 

يد القائد االعظم مع ؤ، ونحن نغاندي نحملهم مسؤولية التفسير في منع هذا البغي وونهرو 

   ) .٣( "مواساة مسلمي الهند

                                                            
، رسالة ماجستير غير منشورة ،  ١٩٥٨ – ١٩٤٧طارق مجيد تقي العقيلي ، العالقات العراقية الباآستانية  )١(

  . ٣٧ص ،   ٢٠٠٣لمستنصرية ، بغداد ، للدراسات السياسية والدولية ، الجامعة االمعهد العالي 
  . ٤٢ – ٤١، ص المصدر نفسه  )٢(
، آتاب االخوان المسلمين في القاهرة الموجه الى المفوضية العراقية  ٣١١/  ٧٦٥، الملفة . و. ك. د )٣(

  . ١٩٤٧/ ايلول /  ٢٩والمؤرخ في /  ١٨٢١/  ٨٢٨/ المرقم ي  ٦٦، ص  ٢٥بالقاهرة و 
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استقالل باآستان  ودعمت المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز قضية 

انه اليوم " بال حدود ، وقد آان سرور الملك عبد العزيز باستقالل باآستان عظيماً  جداً  وقال 

وآان يرى ان عزّ  باآستان هي عزّ  " الذي تحرر فيه شعب مسلم آبير من نير االستعمار 

  .لعرب اجمعين لالسالم وا

ولذلك فقد آانت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي اعترفت باستقالل باآستان        

  . )١(البلدين واصر الصداقة بين ، واسست لها مفوضية في آراتشي لتكون واسطة لتقوية آ

فيروز وبدأت العالقات الباآستانية الترآية بارسال محمد علي جناح معتمده الشخصي 

خان وقام االخير باالتصال بالشخصيات الترآية ورتب لمسألة التبادل الدبلوماسي ، وبعدها 

قررت الحكومة الترآية تعيين سفير لها في باآستان ، وآان غرض هذه الزيارة ايضاً  الحصول 

ش على المؤن والمعدات الحربية التي تحتاجها دولة باآستان ، الن بريطانيا عندما قسمت الجي

  .   )٢(حربية ولة باآستان بدون مؤن ومواد  الهندي سلمت القسم العائد لد

قدم سفير بورما اوراق اعتماده لمحمد علي جناح واشار  ١٩٤٨آانون الثاني  ٢١وفي 

ان بورما ليست بالغريبة عنا فقد رسم لنا التاريخ قدرنا سوية فقد حصلت بورما على الى االخير 

  . )٣(استقاللها في الرابع من هذا الشهر ، وان ذلك سيقوي العالقات بيننا 

  )٤(وقد اعترفت ايران باستقالل باآستان ، وعقدت معها عالقات دبلوماسية 

                                                            
(1) WWW. almostafa . com. 

والمؤرخ  ٧٧٢/  ٢/ ، آتاب المفوضية الملكية العراقية في انقرة المرقم ، ت  ٣١١/  ٧٦٥الملفة . و. ك. د )٢(
  . ٤٧، ص  ٢٣، و  ١٩٤٧/  ١١/  ١٠في 

(3)G.P., on Pakistan Burma Relations Reply to speech made by the Ambussdor in Pakistan 
at that time Presenting Credentials to the Quaid – I – Azam on 21 January 1948,  P. 42 . 

  ؛ ١٩٥٠عقدت معها معاهدة صداقة عام  )٤(
Pakistan and Iran's Pysfunctional Relations shisp , Middle East Quarterly , VOl. 
XVI, 2009 , PP. 43 – 50 . 
www. We forum . org / 2119 / Pakistan and Irans dysfunctional relation ship .   
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في ضوء المعلومات الوارده في البحث أمكن ايراد بعض االستنتاجات الختاميه التي تم      

   -:يها من خالل دراسه الموضوع وهي التوصل ال

ابعدت آل االقاويل التي آانت تتكلم عن محمد علي جناح آونه صنعة بريطانية ، ان جناح  – ١

تمر في سبيل تأسيس دولة من الدرجة االولى مع البريطانيين ومع حزب المؤ ًاآان مفاوض

لي جناح استغرق سبع اال ان محمد ع ١٩٤٠قرار الهور عام فعلى الرغم من أعالن  باآستان ،

  .تفاوض من اجل الوصول الى باآستان بلغة الحوار ال بقوة السالح لل سنوات اخرى

قضى محمد علي جناح سنوات من التفاوض مع بريطانيا وحزب المؤتمر وغاندي مثالً   – ٢

آان غاندي عندما يتفاوض مع محمد علي جناح يقول انه يمثل نفسه فقط ويتناسى انه المحرك 

، قبل ان الدين هو المحور االول لحياة السكان  اذ في الهند االول للسياسة الهندية والدينية خاصة

  .المحور االقتصادي 

خلق دولة مسلمة من اآبر الدول االسالمية من حيث عدد السكان والمساحة وهجرة عدد  – ٣

آبير من المسلمين من الهند الى باآستان ، لكن في الوقت نفسه بقى حوالي عشرة مليون مسلم 

مهددين في آل لحظة من بطش الهندوس عليهم واخذت مساجدهم ، وقتلوا  في الهند واصبحوا

بطريقة وحشية داخل ارض الهند حتى بعد اعالن ان الهند دولة علمانية وتتعامل مع جميع 

  .المواطنين بمساواة تامة 

لقد اعطيت لمحمد علي جناح سلطات مطلقة فقد آان يرأس الجهاز االداري والقوات  – ٤

  .وامره آان يستطيع تعديل الدستور وخلق ذلك سلسلة من االضطرابات بعد وفاته المسلحة وبأ
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قائد الآل ما عانته باآستان خالل فترة تأسيسها ، فقد سماه الباآستانيون من غم على الر  – ٥

عظم ولم تكن هناك حالة واحدة من حاالت التمرد ضده ال من السكان وال من الجيش وآانوا الا

  .اءاتهم يحبونه ويلقبونه بوالد االمة على جميع انتم

جه لقراءة اسم نتيلم يكن محمد علي جناح علمانياً  منذ البداية فكان انتماءه لمعهد لنكولن ان  – ٦

على قائمة اعظم المشرعين في العالم داخل المعهد ) صلى اهللا عليه واله وسلم (  محمد الرسول

خطبة روتي ان تعلن اسالمها قبل زواجه منها وعند وفاتها دفنها حسب  في، وآذلك فقد اصر 

هذا يدل على اتباعه . طريقة المسلمين في دفن موتاهم رغم اصرارها ان تحرق بعد وفاتها 

  .مباديء الدين االسالمي 

ن متساوون في الحقوق سس دولته فشجع على ان آل المواطنيوضع محمد علي جناح ا – ٧

نهم قبل ذلك احرار بالعبادة ، وحارب الفساد والطائفية والقومية وشجع على ان والواجبات وا

من وجود خمس  رغمبالووضع منهاج دولته في استعمال لغة واحدة . يكون الوالء للوطن 

قوميات داخل باآستان ولكل منها لغته وخالل فترة حكمه القصيرة استطاع ايجاد عالقات مع 

واقامة عالقات مع الدول  حصول على المساعدة المالية منها ،ية والالواليات المتحدة االمريك

االخرى ووضع اسس عالقاته الخارجية ، لو سارت باآستان على نهج محمد علي جناح 

  . الصبحت دولة قوية ومستقرة 
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  ) ١( ق رقم ـــــملح

  مؤسس باآستان القائد االعظم محمد علي جناح

  
  

  . ٤ستانلي ولبرت ، المصدر السابق ، ص : المصدر 
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  ) ٢( ملحق رقم 

  طلب مقدم من محمد علي جناح لدخول مكتبة المتحف البريطاني

  
  

  . Saleem Qureshi , OP. cit ., P. 65:                                                     المصدر 
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  ) ٣( ملحق رقم 

  طلب دخول محمد علي جناح للمحاآم البريطانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . Ibid , P. 72:                                                                                             المصدر 
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  الوثائق غير المنشورة  –أ 

تقارير القنصلية الملكية العراقية في بومباي وآراتشي الى وزارة الخارجية العراقية ورئاسة 

  . الديوان الملكي المحفوظة في دار الكتب والوثائق في بغداد 

  عنوانه          رقم الملف

  ١٩٣٨تقارير القنصلية العامة بومباي الى وزارة الخارجية عام     . ٣١١/  ٧٦٤ – ١

  تقارير القنصلية الملكية العراقية العامة بومباي والقنصلية     . ٣١١/  ٤٩٤٣ – ٢

  ١٩٤٤الملكية العراقية آراتشي الى وزارة الخارجية عام         

  تقارير القنصلية الملكية العراقية العامة بومباي وتقارير     . ٣١١/  ٧٦٥ – ٣

  ١٩٤١القنصلية الملكية العراقية آراتشي لعام         

  الوثائق المنشورة باللغة االنكليزية  –ب 

  الوثائق الباآستانية -

1 – Ahmad , Jamil speeches and writing of Mr. Jinnah Lahore , 1960 . 

2 – Government of Pakistan , Quaid – I – Azam mahomed  Ali  Jinnah 

speeches as a Govenor genal of Pakistan 1947 – 1948 , Karachi .  
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  الوثائق البريطانية -

1 – Gwyere , Manrice , Appadorai , speeches and Documents on the 

India Constitution 1921 – 1947 , vol I , London , 1957 . 

2 - __________________ , speeches and Documents on the India 

Constitution 1921 – 1947 , vol , II , London . 

  الوثائق االمريكية -

1 – Foregin relations of the United States , Volume 5 , 1947 . 

 . 1947 , 12 ,  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 2

@bîãbq@Z@pa‹×‰¾a@kn×@ @

  . ١٩٦٨بيروت ، محمد أيوب خان ، أصدقاء السادة سيرته السياسية ، ترجمة عمر فروخ ، 

@brÛbq@Z@òîÈßb§a@|íŠb üaë@Ýöb‹Ûa@ @

، رسالة  ١٩٠٥ – ١٨٥٨االحبابي ، نايف محمد حسن ، االدارة البريطانية في الهند  – ١

  . ١٩٩٧ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس آلية االداب ، جامعة بغداد ، 

دراسة تاريخية  ١٩٣٠ – ١٩١٩حسين ، ليلى ياسين ، حزب المؤتمر الوطني الهندي  – ٢

  . ١٩٨٣رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس آلية االداب ، جامعة البصرة ، 

، إطروحة  ١٩٦٤ – ١٩٤٧الحميداوي ، خولة طالب لفتة ، العالقات الهندية السوفيتية  – ٣

  . ٢٠٠٦دآتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس آلية االداب ، جامعة البصرة ، 

 – ١٩٤٧رجي ، فاروق حسان محمود ، التطورات السياسية الداخلية في باآستان الخز – ٤

، اطروحة دآتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس آلية التربية ، ابن رشد ، جامعة  ١٩٧١

  .بغداد 
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، رسالة  ١٩٩٨ – ١٩٤٧الدليمي ، ستار جبار عالي ، تطور النظام السياسي في باآستان  – ٥

  .  ١٩٩٨ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس آلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ، التجربة البرلمانية في الهند وباآستان دراسة مقارنة ، اطروحة  - ٦

  . ٢٠٠٣دآتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس آلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد 

، اطروحة  ١٩٣٩ – ١٩٠٧الذويب ، جمال هاشم ، سياسة بريطانيا تجاه افغانستان  – ٧

  . ١٩٩٤دآتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس آلية االداب ، جامعة بغداد ، 

،  ١٩٧٣ – ١٩٢٩الربيعي ، مي فاضل مجيد ، التطورات السياسية في أفعانستان  – ٨

  . ٢٠٠٤الى آلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ،  اطروحة دآتوراه غير منشورة مقدمة

 – ١٩٤٧هالني ، آاظم هيالن محسن ، الصراع الهندي الباآستاني حول والية آشمير سال – ٩

  .  ٢٠٠١ماجستير غير منشورة ، آلية التربية ، جامعة البصرة ، ، رسالة  ١٩٤٩

،  ١٩٦٠ – ١٩٤٧الطائي ، حسن عبد علي ، سياسة الواليات المتحدة تجاه باآستان  – ١٠

  .٢٠٠٤اطروحة دآتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس آلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

، رسالة  ١٩٥٨ – ١٩٤٧العقيلي ، طارق مجيد تقي ، العالقات العراقية الباآستانية  – ١١

لى المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية الجامعة ماجستير غير منشورة مقدمة ا

  .  ٢٠٠٣المستنصرية ، بغداد ، 

الغفور عبد الرزاق ، الحروب الكشميرية وأثرها في العالقات النعيمي ، عصام عبد  – ١٢

الهندية الباآستانية ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى المعهد العالي للدراسات السياسية 

  . ٢٠٠٦ية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، والدول

 ١٩٤٧ – ١٩٠٦النعيم ، وداد سالم شلش ، العصبة االسالمية ودورها في نشأه باآستان  – ١٣

، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس آلية الدراسات التاريخية ، جامعة البصرة ، 

٢٠١٠ .  
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وتوت ، أنعام سالم حسين ، المشكلة الكشميرية وأثرها على أمن شبه القارة الهندية ،  – ١٤

  .  ٢٠٠١رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس آلية االداب جامعة بغداد ، 

@bÈiaŠ@ZknØÛa@ò»¾aë@òîi‹ÈÛa@ @

  . ٢٠٠٠رة ، ، القاه ٦ابو العال ، محمود ، جغرافية العالم االسالمي واقتصادياته ، ط  - ١

الترابي، اليف الدين، الدعاية الهندية وشبهات الجهاد الكشميري، المرآز األعالمي  - ٢

  .ت. لكشمير المسلمة، أسالم آباد، د

اقبال ، محمد ، االعمال الكاملة لشاعر االسالم محمد اقبال جناح جبريل ، ضرب الكليم  - ٣

  . ٢٠٠٥، القاهرة ،  ١، ترجمة حازم محفوظ ، ط 

بالمر ، نورمان ، النظام السياسي في الهند ، ترجمة فتح اهللا الخطيب ، القاهرة ،   - ٤

١٩٦٥ .  

،  ٢، جـ  ١بحلس ، بهيج ، احداث القرن العشرين العالم بين الحربين العالميتين ، ط   - ٥

  . ٢٠٠٤بيروت ، 

ن ، براساد ، راجندرا ، عند قدمي غاندي ، ترجمة منير البعلبكي ، دار العلم للماليي  - ٦

  . ١٩٥٩،  ١بيروت ، ط 

بريشير ، ميشال ، صورة زعيم جواهر الل نهرو ، تعريب نخبة من الجامعين ،   - ٧

  .ت . المكتبة االهلية ، بيروت ، د

البطريق ، عبد الحميد ، ومحمد مصطفى عطا ، باآستان في ماضيها وحاضرها ،   - ٨

  ) .ت . مصر ، د( سلسلة اخترنا لك ، دار المعارف ، 

  .ت . تشارلز ، قضية االسالم ، ترجمة جورج عزيز ، ادارة المعارف ، دبولنر ،   - ٩

  .١٩٦٩، جدة ،  ١ة عادل صالحي ، ط بيرزادة ، شريف الدين ، نشأة باآستان ، ترجم  -١٠

، القاهرة ،  ١الجندي ، انور ، تراجم االعالم المعاصرين في العالم االسالمي ، ط   -١١

١٩٧٠ .  

جوهر ، حسن محمد ، ومحمد مرسي ابو الليل ، باآستان ، دار المعارف ، مصر ، ط   -١٢

  .ت . ، د ٢
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  . ١٩٧٣، بيروت ،  ١حقي ، احسان ، باآستان ماضيها وحاضرها ، ط   -١٣

  . ٢٠٠٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، افغانستان نشأتها وآفاحها ، دمشق ،  -١٤

   ــــــ ، محمد علي جناح باني باآستان حياته وسياسته ، دار الفكر ، ــــــــــــــــــــــــــــــ  -١٥

  . ١٩٨٧، ١سوريه، ط

  .ت. مؤسسة الرسالة، د دية الباآستانية،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تاريخ شبه الجزيرة الهن -١٦

ودية للنشر والتوزيع ، الدار السع ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، مأساة آشمير المسلمة ، ط  -١٧

  . ١٩٧٠جدة ،  ، 

، القاهرة ،  ١سبتمبر ، ط  ١١حندقها ، منى ، احداث آشمير منذ نشأتها حتى احداث   -١٨

٢٠٠٣ .  

الخربطلي ، علي حسين ، اضواء جديدة على تاريخ العالم االسالمي دراسة نقدية   -١٩

في العصور الوسطى والحديثة ، القاهرة ،  وتحليلية البرز احداث العالم االسالمي

١٩٧٦ .  

الجنوب االوسط الخشاب ، وفيق حسين ، واحمد سعيد حديد ، ونعمان دهش العقيلي ،  -٢٠

للقاره االسيويه دراسه في الترآيب السياسي واالجتماعي واالقتصادي ضمن االطار 

  . ١٩٨٠مطبعة جامعة بغداد ، ، االقليمي 

  . ١٩٥٠في الفردوس ، بغداد ،  داود ، نور الدين ، محنة  -٢١

   ب ، التاريخ الدبلوماسي ، تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية الى. دروزيل ، ج  -٢٢

  . ١٩٧٨، دار الفكر ، دمشق ،  ٢اليوم ، تعريب نور الدين حاطوم ، ط 

دآسيت ، ابها ، المشاآل القومية والعرقية في باآستان ، مرآز االمارات للدراسات   -٢٣

  .ت . ، د ٩والبحوث االستراتيجية ، العدد 

ديورانت ، ول وايرل ، قصة حضارة الهند وجيرانها ، الجزء الثالث ، المجلد االول ،   -٢٤

  . ١٩٩٨بيروت ، 

،  ٣د الحق بن شجاعت علي ، ط س ، تقديم الهند ، ترجمة عب. ن. راغها فان ، ج  -٢٥

  . ١٩٨٣المجلس الهندي للعالقات الثقافية ، نيودلهي ، 
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رمضان، عبد العظيم، تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث من ظهور البرجوازية  -٢٦

  .ت. ، مصر، د٢األوربية إلى الحرب الباردة، جـ 

تان وسنواتها السبع ستيفز ، آيان ، باآستان بلد قديم وشعب جديد ، قصة قيام باآس  -٢٧

  . ٢٠٠٢، بيروت ،  ١عشرة االولى ، ترجمة نبيل صبحي الطويل ، ط 

ب عن الطوق ، ترجمة موسى الزغبي ثستيفزيانوس ، التصدع العالمي العالم الثالث ي  -٢٨

  .  ١٩٨٨، دمشق ،  ١، ط  ١وعبد الكريم محفوظ ، مجلد 

  . ١٩٦٢، بيروت ، سفارة باآستان ، مسألة آشمير  -٢٩

سينها ، سانشيتا ، ومفضل خمري ، اغتياالت غيرت مجرى التاريخ ، ترجمة ضحى   -٣٠

  . ٢٠٠٧، بيروت ،  ١الخطيب ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، ط 

  . ١٩٨٩شاآر ، محمود ، باآستان ، بيروت ،   -٣١

شرق المعاصر القارة الهندية جنوب التاريخ ــــــــــــــــــــــــــــ ، التاريخ االسالمي  -٣٢

  . ١٩٩٧،  ٢سيا ، ط نياسيا ماليزيا اندو

. شاندر، لورس، العالم في القرن العشرين، ترجمة سعيد عبود السامرائي، بيروت، د  -٣٣

  .ت

، الهيئة المصرية العامة  ٢شبل ، فؤاد محمد ، غاندي قديس السياسة ، قادة الفكر   -٣٤

  . ١٩٧٤للكتاب ، 

  . ٢٠٠٤صر ، دار الثقافة العربية ، الشربيني ، احمد ، تاريخ اسيا الحديث والمعا -٣٥

البوذية ،  –الجينية  –شلبي ، أحمد ، مقارنة االديان ، أديان الهند الكبرى الهندوسية   -٣٦

  . ١٩٨٤مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 

، عين للدراسات رأفت ، محمد رفعت ، أسيا في التاريخ الحديث والمعاصر  الشيخ ،  -٣٧

  .  ١٩٩٧،  ١، طوالبحوث االنسانية واالجتماعية 

محمد السيد غالب ، جمال الدين الناهوري ، الجغرافية السياسية صادق، دولة احمد ، و  -٣٨

  . ١٩٩٨، مكتبة االنجلو المصرية ، 

طوريش ، موسى محمد ال ، تاريخ العالم المعاصر من الحرب العالمية االولى الى   -٣٩

  . ٢٠٠٩، مؤسسة مصر مرتضى ،  ١٩٧٥ – ١٩١٤ردة الحرب البا
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، القاهرة  ٥عبد الرحمن ، عبد الرحيم ، التاريخ االوربي الحديث والمعاصر ، ط   -٤٠

،١٩٩٥ .  

ولة باآستان ، االسكندرية ، عبد العال ، خليل عبد الحميد ، االصول التاريخية لد  -٤١

١٩٨٥.  

تاريخ السيخ الديني والسياسي من القرن الخامس عشر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، -٤٢

  .١٩٨٧، دار المعرفة الجامعية، األسكندرية ١٨٤٩-١٤٩٩إلى القرن التاسع عشر 

  . ١٩٥٢عزت ، حسن ، جناح المثل االعلى ، بيروت ،   -٤٣

العمر ، جهاد صالح ، واسعد محمد زيدان الجواري ، ايران في عهد رضا شاه بهلوي   -٤٤

  . ١٩٩٠، مرآز الدراسات االيرانية ، جامعة البصرة ،  ١٩٤١ – ١٩٢٥

العمر ، جهاد صالح ، حسن عبد علي آاظم الخفاف ، بلوجستان الكبرى دراسه في   -٤٥

  .١٩٨٧االرض واْالنسان ، مرآز الدراسات االيرانيه ، جامعه البصره ، 

االت السياسية عضيبة ، علي صالح محمد ، العالقات االمريكية الباآستانية في المج  -٤٦

، القاهرة ، عين للدراسات والبحوث االنسانية  ١، ط  ١٩٧١ – ١٩٤٧واالستراتيجية 

  . ٢٠٠٦واالجتماعية ، 

  .ت . عناية اهللا ، انور ، محمد علي جناح ، ترجمة سعد ابو ديه ، االردن ، اربد ، د  -٤٧

، القاهرة ، العقاد ، عباس محمود ، القائد االعظم محمد علي جناح ، سلسلة الهالل   -٤٨

١٩٥٢ .  

، ت . ، دباعث باآستان ، المكتبة االهلية االعظمي ، محمد حسن ، محمد علي جناح  -٤٩

  .م.د

  .ت . الدار القومية ، القاهرة ، دـــــــــــــــــــــــــ ، حقائق عن باآستان ،  -٥٠

،  ١عصام ، عبد الفتاح ، المهاتما غاندي محرر المقهورين ، دار الكتاب العربي ، ط   -٥١

  . ٢٠٠٨،  ١دمشق ، القاهرة ، ط 

  . ١٩٨٦غاندي ، انديرا ، حقيقتي ، ترجمة وفاء غازي ، بيروت ،   -٥٢

مكتبه  ، ١ط غنيم ، عادل حسين ، وعبد الرحمن عبد الرحيم ، تاريخ الهند الحديث،  -٥٣

  .  ١٩٨٠مصر،  الخانجي ،  



@ @

½aÉuaŠ½aë@‰…b–  

 

  
  ٢٤١   

 

دار العلم  البعلبكي ، نيري مع الحقيقة ، ترجمة مربجاما ، قصة تاتغاندي ، المه  -٥٤

  . ٢٠٠٧، بيروت ،  ٧للماليين ، ط

  . ١٩٥١لكشاف للطباعة والنشر والتوزيع،فروخ ، عمر ، باآستان دولة ستعيش ، دار ا  -٥٥

الفهد ، عبد الرزاق  ، دراسات في حرآات التحرر في العالم الثالث ، جامعة الموصل ،   -٥٦

  .ت . د

فيشر ، لويس ، غاندي الثائر القديس ، ترجمة صوفي عبد اهللا ، دار الهالل ، القاهرة ،   -٥٧

١٩٥٢ .  

  . ١٩٩٦قريش ، اشتياق حسين ، سيرة ميالد امة ، ترجمة خليل جواد ، دمشق ،    -٥٨

  شر واالستعالمات ، فخامة السيد ليقانت علي خان سيستعرض في البرلمان قسم الن  -٥٩

  . ١٩٥٠الباآستاني وضع آشمير بعد ان رفع دآسن تقريره الى مجلس االمن ، بغداد ، 

  . ١٩٥٦، بيروت ،  ٣قلعجي ، قدري ، غاندي ابو الهند ، ط   -٦٠

، جامعة دمشق  ٥ط ،  ١آعدان ، صباح ممدوح ، تاريخ اسيا الحديث والمعاصر ، جـ   -٦١

 ،٢٠٠٨ .  

األلمعي، عبد اهللا ناصر، القضية الكشميرية في الكتابات العربية المعاصرة عرض  -٦٢

  .٢٠٠٣، المملكة العربية السعودية، ١ودراسة، ط

  . ١٩٨٩المجاهد ، شريف ، علمانية الهند ، ترجمة احسان حقي ، بيروت ،  -٦٣

محمد ، بغداد سيدي محمد ، الصراع على آشمير في العالقات الهندية الباآستانية ،   -٦٤

  .ت.رآز الملك فيصل للدراسات والبحوث، دم،٩ة دراسات معاصرة، رقم السلسلة سلسل

، ترجمة سليم الصويص  ١٩٤٤ – ١٩٢٠مراسالت اوراق رومان غاندي طاغور   -٦٥

  . ٢٠٠١المحامي ، بيت الحكمة ، بغداد ، 

لمقرحى ، ميالد ، تاريخ اسيا الحديث والمعاصر ، الهند والباآستان وجنوب شرق اسيا ا  -٦٦

  . ٢٠٠١، بنغازي ،  ١، ط 

  . ١٩٥٩المالح ، آمال ، اغا خان ، القاهرة ،   -٦٧

  .ت . منشورات مديرية االفالم واالذاعة ، آتاب رسمي عن الباآستان ، اسالم آباد ، د  -٦٨

  .١٩٩٠االسكندرية ، ،  ١حمد نصر ، االسالم في اسيا منذ الغزو المغولي ، ط ممهنا ،   -٦٩
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  . ١٩٨٦، الكويت ،  ١المودودي ، ابو االعلى ، قضية آشمير المسلمة ، ط   -٧٠

  . ١٩٩٢، الرياض ،  ١النحوي ، ملحمة االسالم في الهند ، ط   -٧١

المصرية العامة للكتاب ، النمر ، عبد المنعم ، آفاح المسلمين في تحرير الهند ، الهيئة   -٧٢

١٩٩٠ .  

  . ١٩٥٩، بيروت ،  ٢نهرو ، جواهر الل ، قصة حياتي ، ترجمة مروان الجابري ، ط  -٧٣

،  ١ـــــــــــــــــــــــــــــ ، من السجن الى الرئاسة ، ترجمة ونشر دار العلم للماليين ، ط  -٧٤

  . ١٩٥٩بيروت ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ، لمحات من تاريخ العالم ، ترجمة لجنة من االساتذة الجامعيين ،   -٧٥

  .ت . م ، د. المكتب التجاري ، د

نوار ، عبد العزيز سليمان ، التاريخ الحديث الشعوب االسالمية االتراك ، العثمانيون ،   -٧٦

  . ١٩٧٣مسلمو الهند ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 

  . ٢٠٠٣هارون ، علي احمد ، اسس الجغرافية السياسية ، القاهرة ،   -٧٧

الهمذاني ، حسين ، القائد االعظم محمد علي جناح موجز لتاريخ حياته ، القاهرة ،   -٧٨

١٩٤٨ .  

هوفسبيان ، نوربار ، باآستان الدولة والمجتمع واالسالم ، مؤسسة االبحاث العربية ،ط   -٧٩

  . ١٩٨٦، بيروت ،  ١

ولبرت ، ستانلي ، محمد علي جناح مؤسس باآستان ، ترجمة سهيل زآار ، دمشق ،   -٨٠

١٩٨٦ .  
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،  ١٥١أدهم ، علي ، المهاتما غاندي لمحات من حياته وسيرته ، مجلة العربي ، العدد  – ١

  . ١٩٧١حزيران ، 

 – ١٣العددين  .بكري ، عطا ، قضية الهند ومشاآلها الحاضرة ، مجلة الرابطة ، بغداد  – ٢

  . ١٩٤٤تشرين االول ،  ٨،  ١٤

، في الثالث عشر من  ٥٤٦بدران ، محمد ، جواهر الل نهرو ، مجلة الثقافة ، العدد  – ٣

  . ١٩٤٩حزيران ، 
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تشرين  ٦ي ، المجلد السابع ، العدد حزين ، سليمان ، دولة باآستان ، مجلة الكاتب المصر – ٤

  . ١٩٤٧الثاني ، القاهرة ، 

  .حقي ، احسان ، مجلة الزهراء ، الجزء السابع والثامن المجلد، القاهرة  – ٥

، آانون  ١٦رفعت ، محمد ، مشكلة الهند ، مجلة الكاتب المصري ، المجلد السابع ، العدد  – ٦

  . ١٩٤٧الثاني ، القاهرة ، 

  .  ١٩٧٢، الكويت ،  ١٦٩مجلة العربي ، العدد  عبد المجيد ، فائزة ، – ٧

عنان ، محمد عبد اهللا ، الحكم الذاتي للهند ، مجلة الكتاب ، المجلد الثالث ، الجزء السادس ،  – ٨

  . ١٩٤٧نيسان ، 

ـــــــــــــــــــــــــــ ، مشكلة الهند ، مجلة الكاتب المصري ، المجلد الرابع ، العدد السادس  -  ٩

  . ١٩٤٧عشر ، آانون الثاني ، 

  . ١٩٤٢آذار  ٣١في  ١٧ـــــــــــــــــــــــــــــ ، قضية الهند ، مجلة الثقافة ، العدد  -  ١٠

 ٩، عشر باطنية ، مجلة الرابطة ، العدد السابعالغطاء ، علي آاشف ، االسماعيلية ال – ١١

  .، بغداد  ١٩٤٥آانون الثاني ، 

المختار ، صالح ، جذور ومالبسات الصراع الهندي الباآستاني ، مجلة دراسات عربية  – ١٢

  . ١٩٧٢، العدد الخامس ، آذار ، 

وتأثيرها على اوضاع الهند ، مجلة آلية االداب  ١٨٥٧المشهداني ، انتصار علي ، ثورة  – ١٣

  . ٢٠٠٦،  ٧٤، جامعة بغداد ، العدد 

اهللا ، سمعان بطرس ، قضية آشمير بين الهند وباآستان ، مجلة السياسة الدولية ، فرج  – ١٤

  . ١٩٦٦آذار ، القاهرة ،  –السنة الثانية ، العدد الثالث ، آانون الثاني 

مصطفى ، شاآر جمال الدين االفغاني الثائر الشريد المفترى عليه ، مجلة العربي ، العدد  – ١٥

  . ١٩٨٣، آانون االول ،  ٣١
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غاندي وموته، مجلة الكاتب المصري ، المجلد الثامن ، في  موسى ، سالمة ، حياة – ١٦

  . ١٩٤٨الثالثين من آذار ، 

  . ١٩٦٦تشرين االول  ٤، العدد  ١٧ة الهند ، المجلد مجلة ثقاف – ١٧

  .  ١٩٤٧تموز  ٤٤٨، العدد مجله الثقافه ، الهند ونظام الدومنيون   – ١٨

         وجزيرة العرب مجلة المنار ، الجزء الندوي سليمان ، جهاد مسلمي الهند للخالفة  -  ١٩ 

  . ١٩٢٣،  ٢٤المجلد  ،الثامن 

  ١٩٤٨تشرين الثاني، ٥، ٥١٠ملوك حيدر آباد، مجلة الثقافة، العدد ،فاعة ر االنصاري،  –٢٠
@ @

@bÈib@Zz—ÛaÑ@ @

  صحيفة الثغر ، البصرة –أ 
  .  ١٩٤٠آب ،  ١١،  ١٦٣٩، العدد   الثغرصحيفة  – ١
  . ١٩٤٣حزيران ،  ١٩،  ٢٤٦٨ــــــــــــــــــــــ ، العدد  - ٢
  . ١٩٤٦تشرين االول ،  ٢٠،  ٣٤٦٦ــــــــــــــــــــــ ، العدد  - ٣
  . ١٩٤٦تشرين الثاني ،  ١١،  ٣٤٨٠ــــــــــــــــــــــ ، العدد  - ٤
  . ١٩٤٦تشرين الثاني ،  ٢٥،  ٣٤٩٢ـــــــــــــــــــــ ، العدد  - ٥
  . ١٩٤٩آانون االول ،  ٤،  ٣٥٠٠ـــــــــــــــــــــ ، العدد  - ٦
  . ١٩٤٦آانون االول ،  ٨،  ٣٥٠٢العدد ـــــــــــــــــــــ ،  - ٧
  . ١٩٤٦آانون االول ،  ١٨،  ٣٥١١ـــــــــــــــــــــ ، العدد  - ٨
  . ١٩٤٦آانون االول ،  ١٦،  ٣٥٠٩ـــــــــــــــــــــ ، العدد  - ٩
  . ١٩٤٧شباط ،  ٢٣،  ٣٥٦٦ـــــــــــــــــــ ، العدد  -  ١٠
  . ١٩٤٧شباط ،  ٢٤،  ٣٥٦٧ـــــــــــــــــــ ، العدد  -  ١١
  . ١٩٤٧آذار ،  ١٢،  ٣٥٨١ــــــــــــــــــــ ، العدد  -  ١٢
  . ١٩٤٧آذار ،  ٢٢،  ٣٥٨٩ـــــــــــــــــــــ ، العدد  -  ١٣
  . ١٩٤٧نيسان ،  ١٦،  ٣٦١١ــــــــــــــــــــ ، العدد  -  ١٤
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  . ١٩٤٧آذار ،  ٢٠،  ٢٦٣٩ــــــــــــــــــــ ، العدد  -  ١٥
  . ١٩٤٧آيار ،  ٢١،  ٣٦٤٠ـــــــــــــــــــــ ، العدد  -  ١٦
  . ١٩٤٧حزيران ،  ٣،  ٣٦٥١ــــــــــــــــــــ ، العدد  -  ١٧

    .ب صحيفة الزمان ، بغداد 
  . ١٩٤٧آب ،  ١١،  ٢٩٩٣ـــــــــــــــــــــ ، العدد  - ١  

ßbqbä@@ZÇìì¾apb@ @

  .  ١٩٩٥الخون ، مسعود ، الموسوعة التاريخية الجغرافية ، بيروت ،  – ١

  . ١٩٩٩، بيروت ،  ٤الكيالي ، عبد الوهاب ، موسوعة السياسة ، ط  - ٢

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١، ط٧جـ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ٣

١٩٩٤.  

  .١٩٩٩، بيروت ٤، ط٥جـ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ٤

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٤، ط١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، جـ - ٥

١٩٩٩.  

  . ١٩٩٦،  ١الموسوعة العربية العالمية ، ط – ٦

،  ٢، موسوعة الحروب واالزمات االقليمية في القرن العشرين ، اسيا ، ط مخول ، موسى - ٧

  . ٢٠٠٦بيروت ، 
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 ( A )  

Abstract 

 Muhammad Ali jinnah ,also known as” Quaid-e-Azam “ ,in  history the of  India,is 

not only the great leader of Muslims in Indian sub-continent,but he also hold an important 

position in the row of world politicians. 

He was born in Karachi on December 25, 1876.He received his early education in Karachi. 

He went to England for further studies in 1892 at the age of 16.  

Muhammad Ali Jinnah started his political career in 1904 when he attended the 

Calcutta session of the All India National Congress in the capacity of Private Secretary to 

the President of the Congress. In 1910, he was elected to the Imperial Legislative Council. 

He sponsored the Waqf Validating Bill, which brought him in touch with other Muslim 

leaders. In March 1913, Jinnah joined the All India Muslim League. 

As a member of the Muslim League, Jinnah began to work for Hindu-Muslim 

unity. In 1916, the annual sessions of both the Congress and the League were held at 

Lucknow. The League session was presided over by Muhammad Ali Jinnah. It marked the 

culmination of his efforts towards Hindu-Muslim unity. Here, both the League and the 

Congress adopted a scheme of reforms known as the Lucknow Pact.  

In 1918, Jinnah resigned from his membership of the Imperial Legislative Council 

as protest against the "Rowlatt Act".  

Until the publication of Nehru Report, Jinnah continued his efforts for Hindu-

Muslim unity. In December 1929, the National Convention was called to consider the 

Report. Jinnah proposed some amendments, but they were all rejected. He finally parted 

ways with the Congress.  

In 1929, Jinnah presented his famous Fourteen Points in response to the Nehru 

Report. When he returned from England, he reorganized the Muslim League. In 1934, he 

was elected as its permanent president. 

The Provincial Assembly elections of 1937 swept the Congress to power in eight 

provinces. After almost two years of oppressive rule, Muslims under the leadership of 

Jinnah, celebrated the Day of Deliverance at the end of Congress rule.  



 ( B )  

The Muslim League held its annual session at Lahore in March 1940. This was 

presided over by Quaid-i-Azam. The demand for Pakistan was formally put forward here. 

This goal was realized on August 14, 1947. Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah was 

appointed as its first Governor General.  

The establishment of Pakistan brought even greater responsibilities for Jinnah. The 

refugee problem, the withholding of Pakistani assets by India, and the Kashmir problem 

were a real test for the Quaid. However, his indomitable will prevailed. He worked out a 

sound economic policy, established an independent currency and the State Bank for 

Pakistan. He chose Karachi as the federal capital.  

However, he did not live long to witness the progress of the state that he had 

founded. On September 11, 1948, he died after a protracted illness at Karachi. He was 

buried in Karachi that witnessed the entire nation mourning over an irreparable loss.  

This study is divided into introduction, four chapters and conclusion. 

Chapter one consist of four  main sections ,tackles the role of Muhammad Ali 

Jinnah in the National Liberation movement from 1905 till 1916.The first section deals 

with his birth,education,his study in England and his return to India. The second section 

sheds light on the beginning of his political role by his membership to the Indian national 

congress ,his election as a member in the Legilative Council in 1910,joining the Muslim 

League in 1913.the third section deals with his attitude toward the First World War ,in 

drafting the items of Lucknow Pact.The fourth section deals with his role against the 

Rowlatt Act in 1918. 

Chapter two is composed of five section which discusses the internal 

developments in India from 1920 till 1939.The first section sheds light on the emergence 

of Non Cooperation and Nagpur meeting and the quit from the congress.Section two deals 

with John Simon Commission and the role of Muhammad Ali Jinnah,Muslim League and 

the congress from it.Section three deals with his participation in Round table Conferences 

from 1930 till 1932  and his staying in England for four years.Section four concentrates on 

his return to India and reorganization of the Muslim League.Section five deals with the 

suffering of Muslims under control of congress ministries.  



 ( C )  

The third Chapter is composed of five sections which tackles the political activity 

of Muhammad Ali Jinnah in India from 1940 till 1949.Section one studies Lahore 

Resolution which is known as Pakistan Resolution.Section two discusses the role of 

Mohammad Ali Jinnah as a leader for the Muslim League .Section three sheds lights on the 

arrival of Cripp’s Mission to India in 1942 and the attitude of Muhammad Ali Jinnah and 

the Indian National Congress from it.Section four includes Jinnah-Ghandi Talks and Simla 

Conference.Section five concerns with the arrival of Cabinet Mission under Sir Stafford 

Cripps. 

The fourth chapter tackles the rule of Muhammad Ali Jinnah in Pakistan from 

1947 to 1948 and it composes of five sections.Section one deals with the partition and 

independence talks.Section two discusses the political system in Pakistan after 

independence.Section three concentrated on the problems which has faced Pakistan after 

its independence.Section four deals with the economic problems after independence while 

the fifth section tackles Foreign policy . 

We concluded from this study that the demand for a country for Indian Muslims and the 

effort of Muhammad Ali Jinnah in its creation was the best solution for Muslims in 

india,because without the independence the Indian Muslims will stay a minority under the 

power of Hindu majority . 
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